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Историческото време се разминава 
с календарното и това е известен 
факт. Немалко съвременни историци 
(Мишел Винок, Джон Лукач) например 
смятат, че ХХ век започва не хроно-
логически през 1900 г., а реално през 
август 1914 г. – с избухването на Пър-
вата (европейска и световна) война, 
взривила четири империи, довела до 
болшевишката революция на Ленин в 
Русия, до надигането на черноризци-
те на Мусолини в Италия и национал-
социалистите на Хитлер в Германия. 
Водещите политически идеи от онова 
време се пречупват през призмата на 
тази война, както можете да се убе-
дите от статията на историка Йорн 
Леонхард, публикувана в този брой, 
без никой отначало да го осъзнава. За 
което свидетелства и прочутото из-
речение от дневника на Франц Кафка 
(2 август 1914 г.): „Германия обяви вой-
на на Русия – следобед училище по плу-
ване“. „Голямото време“ на историята 
повлича със себе си милиони човешки 
съдби, а „испанският грип“ слага зло-
веща точка на всичко това. 

Що се отнася до българския ХХ век, 
той сякаш е подвластен на някакъв 
ноемврийски цикъл, започнал с круше-
нието ни като победена държава след 
Ньойския мирен договор (27 ноември 
1919 г.), за да приключи през ноември 
1989 г. – тоест със смъкването на То-
дор Живков, рухването на Берлинска-
та стена и измъкването на Източна 
Европа от съветска опека. Вътре в 

тези седем десетилетия – от ноем-            
ври 1919 г. до ноември 1989 г. – е поб- 
рано толкова много, което и до ден 
днешен не ни дава мира: крахът на 
старите партии и авторитаризмът 
на Стамболийски; превратите на                 
9 юни 1923 г., 19 май 1934 г. и 9 септем-
ври 1944 г., извършени от едни и същи 
лица; необявената гражданска война 
от септември 1923 г., подклаждана от 
Съветска Русия, предвестник на „кър-
вавата есен на 1944 г.“, както я нари-
чаха патилите от нея.

Връщането към травмата „Ньой“ в 
този брой е важно поне поради някол-
ко причини. Най-вероятно на 27 ноем-     
ври 2019 г. ще станем свидетели 
на факелни шествия „анти-Ньой“ с 
възгласи: „Няма да забравим! Няма да 
простим!“, организирани от национа-
листически формации. Ситуацията 
днес – за разлика от 1929 г. или 1939 г. 
– обаче е коренно различна. България 
отдавна е друга, тя не е „победена“, 
а е пълноправна европейска държа-
ва. Ала за участниците в подобни 
шествия това просто е „истори-
ческа тръпка“. Те, както отбелязва 
режисьорката Ралица Димитрова, 
авторка на филма „Сага за пропиле-
ните възможности“, не е сигурно, че 
искат да знаят „защо“, нито да по-
лучат някакво обяснение. А размисъ-
лът върху Ньойския договор, наложен 
на България с максимална суровост, 
предполага не само изясняването на 
конкретни политически грешки – за 

вината на цар Фердинанд и на мнозина 
български държавници. Той предполага 
и осъзнаване на някои наши болни ам-
биции – Сърбия да я няма като държа-
ва на картата, за обща българо-ун-
гарска граница, за това, че не можем 
без Солун и че Албания трябва да 
стане български протекторат. Да не 
говорим за жестокостите по фрон-
товете, описани в меморандумите на 
сърби, гърци и румънци, които бъл-
гарската мирна делегация през 1919 г. 
е принудена да осмисля, докато е под 
„домашен арест“ в „Шато дьо Мад-
рид“, а един от участниците в нея 
– проф. Венелин Ганев – съкрушено 
отбелязва в дневника си, че единстве-
ното му утешение е, че обвиненията 
били преувеличени и че другите също 
са вършели жестокости. Остава въп- 
росът доколко това може да служи 
като утешение.

Според легендата Стамболийски счу-
пил писалката, с която подписал до-
говора, носещ толкова тежки после-
дици за България. Очевидци твърдят, 
че няма такова нещо. Писалката на 
Стамболийски не е част от музейна-
та експозиция в кметството в Ньой, 
но пък е запазена масата, на която е 
подписан договорът. И днес на нея в 
актовата зала се сключват граждан-
ски бракове. Сякаш в потвърждение на 
думите на френския публицист Жорж 
Десбон, с които той се обръща към 
българите: „Ньойският договор ли? И 
това ще мине!“. 

ноемвриКултура и подмяна



Издател: 
Фондация „Комунитас“

Автори в броя: А.Б. Йехошуа, Аглика Стефанова, Амелия Личева, Ангелина Петрова, Ани Петрова, Деян Статулов, 
Джулиан Барнс, Диана Попова, Жорж Десбон, Ирини Жамбонас, Йорн Леонхард, Камелия Николова, Катя Атанасова, Лило 
Петров, Мила Куцарова, Митко Новков, Николай Поппетров, Оля Стоянова, Павел Балев, Палми Ранчев, Петър Бойков, 
Ралица Димитрова, Ружа Маринска, Светлана Димитрова, Соня Александрова, Стефан Дечев, Филип Аджадж, Яна Букова 

Редакция: 1000 София, ул. „Шести 
септември“ 17, тел. 02/434 10 54

В брой 9 Месечник за изкуство, култура и публицистика

Българският ноември

Тема на броя: Крушението в Ньой: 

100 години по-късно 

Травмата „Ньой“ – разговор с Николай 

Поппетров и Стефан Дечев 4-9

Ралица Димитрова – Изпепелени 

от историята 10-11

Жорж Десбон – България 

след Ньой 12-13

Идеи 

Йорн Леонхард – Целият свят 

ще се промени 15-18

Фабрис Аджадж – 

Климатът и децата  19-20

Джулиан Барнс – 

Магрит: птица в яйце 21-23

Интервю 

А. Б. Йехошуа – Паметта 

ни парализира 25-28

Палми Ранчев – За писането 

и бокса 29-32

Книги 

Людмила Димова – 

Скандалът Хандке 34-37

Амелия Личева – Интелектуалец

с мисия (Дубравка Угрешич)	 38-39

Литературата е за свободните 

хора – разговор с Яна Букова	 40-41

Петър Бойков – Всемирът 

на ритмите 42-43

Димитрина Чернева – Вкусът 

на тайната 44-45

Оля Стоянова – На повърхността 

всичко е спокойно	 46

Кино 

Деян Статулов – 

„Златна роза“ 2019 48-50

Ролите на Ирини Жамбонас	 51-52

Галерия 

Ружа Маринска – Портретите 

на Николай Майсторов 54

Диана Попова – Банкси in the air 55-56

Соня Александрова – Наталия 

Гончарова и авангардът 57-60

Сцена 

Камелия Николова – БИТЕФ 2019 62-64

Аглика Стефанова – Седем минути 

мълчание (Крикор Азарян) 65-67

Музика

Щастливият диригент – разговор 

с Павел Балев 69-72

Ангелина Петрова – Музиката

на майстора 73-74

Фотография 

Да се взреш в лицето – 

разговор с Ани Петрова 76-79

Под линия  

Лило Петров – Иван и Мария 80

Главен редактор
Тони Николов

tony.nikolov@kultura.bg

Водещ броя
Людмила Димова

ludmila.dimova@kultura.bg

Редактор
Димитрина Чернева

dimitrina.cherneva@kultura.bg

Дизайн и визуална концепция
Чавдар Гюзелев

Дизайн и предпечат
Борислава Бранкова

Администратор
Венета Домусчиева

тел. 02/981 05 55

Коректор
Евгения Мирева 

Разпространение
Стефан Банков

communitasfoundation@gmail.com
ISSN - 0861-1408

На корицата е използванa 
рисунка на Франц Кафка



т
ем

а

На 27 ноември 1919 г. в 10,40 ч. сутринта министър-председателят Алек-
сандър Стамболийски бодро и самоуверено прекрачва прага на кметството 
в Ньой въпреки прекараната безсънна нощ, за да подпише тежкия мирен до-
говор, с който България излиза като победена страна от Първата световна 
война. В 11 ч. подписът под договора е вече факт. Останалите български по-
литици бламират подписването с надеждата, че светът ще научи за този 
техен протест. Нищо такова не се случва. И Ньой се превръща в сериозна 
историческа травма, която век по-късно предполага спокоен и задълбочен 
размисъл, в това число и за българските грешки, и за българските прекомер-
ни амбиции.

на броя

Крушението в Ньой
Райко Алексиев, „Правата на малцинствата“
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България	излиза	от	Първата	све-
товна	война	със	Солунското	при-
мирие	от	29	септември	1918	г.	Тя	
е	победена	и	окупирана	държава:	
115	000	са	убитите	и	безследно	из-
чезналите,	разрухата	е	навсякъде,	
но	едва	през	юли	1919	г.	българска-
та	делегация	заминава	за	Париж.	
Какво	се	случва	през	това	време	и	
как	се	стига	дотук?	

Николай	Поппетров: През това време 
страната е в ситуация на политиче-
ска криза и обществена поляризация. 
Създават се нови обществени органи-
зации, които искат да се избегне кри-
зата и да се предотврати евентуална 
революция. В определени политически 
среди битува представата, че съ-
ществува опасност да се стигне до 
революционна криза. Някои политиче-
ски сили излизат с апел за обществе-
но прегрупиране с цел да се избегнат 
политически и стопански трансфор-
мации. От друга страна, има недовол-
ство от курса, воден дотогава, недо-
верие в монархията и политическите 

партии и силни антифердинандовски 
тенденции. В Народното събрание 
текат дебати за виновността. Обик-
новено смятаме, че най-радикални са 
били комунистите, но не по-малко ра-
дикални са земеделците и широките 
социалисти, които предлагат закон 
за конфискация на имотите на монар-
хията. Има и призиви цар Фердинанд 
да бъде съден. 

Стефан	Дечев:	Още в края на война-
та напред излизат партиите, които 
са против включването на България 
на страната на Централните сили. В 
следвоенната ситуация няма по-уда-
чен вариант да се продължи напред, 
като се имат предвид настроения-
та на победителите от Антанта-
та спрямо България. Всъщност през 
всички тези месеци представители-
те на Антантата продължават да 
гледат на страната ни с огромно не-
доверие. Те я смятат за отговорна, 
тъй като с включването си през 1915 
г. като съюзник на Централните сили 
е увеличила продължителността на 
войната с две години. Според тях ни-
кой в България не е бил достатъчно 
енергичен в противопоставянето 
си – може би с изключение на Стамбо-
лийски – на влизането във войната, в 
това число и широките социалисти. В 
месеците след края на войната ста-
ва ясно, че от всички представители 
на Антантата Франция е най-анти-
български настроена, като в немалка 
степен това се отнася и за Англия. 
Развитието на събитията през 1919 г.                                                                              
поставя в този лагер и Италия. Съе-
динените щати са единствената 
страна от Великите сили, на която 

България разчита за снизхождение. 
Накрая обаче развитието на събити-
ята в международен план пропилява 
и тази надежда, тъй като американ-
ските планове за България са свър-
зани с евентуалното създаване на 
самостоятелна Константинополска 
държава и по-голямо американско ан-
гажиране в региона, но случилото се в 
Турция променя политическите кон-
фигурации. Развоят на събитията в 
Русия заставя силите от Антантата 
да удовлетворят максималистичните 
претенции на държави като Полша, 
Чехословакия, Румъния и Сърбо-хър-
ватско-словенското кралство. Хър-
ватите и словенците пък, които не са 
антибългарски настроени, са склонни 
да задоволяват сръбските претен-
ции, тъй като търсят помощта на 
сърбите срещу евентуални италиан-
ски претенции.

Николай	Поппетров:	Тук има и нещо 
друго, което обяснява характера на 
ситуацията и равнището на поли-
тическа култура. Непосредствено 
след абдикацията на цар Фердинанд 
в политическия лагер, свързан повече 
или по-малко с Антантата, се оформя 
схващането, че българският народ 
въобще не е искал да участва в тази 
война, че тя му е натрапена, че Бъл-
гария винаги е гледала към Франция 
и силите на Антантата и че всичко 
това е някаква правителствена аван-
тюра, от която ние се разграничава-
ме и за която не носим вина. Стамбо-
лийски ще използва тази реторика, за 
да спечели политически терен не само 
в селата, но и сред градските слоеве. 

„НЬОЙ“
Разговор	с	Николай	Поппетров												
и	Стефан	Дечев

Как	България	стига	до	
тежкия	мирен	договор	
в	Ньой	през	ноември	
1919	г.	и	как	се	разпада	
фикцията	за	национално	
обединение?	Възможно	ли	
е	било	да	не	се	намесваме	в	
Първата	световна	война?	
Наказана	ли	е	страната	
ни	по-тежко	от	другите	
победени	държави	и	как	
травмата	„Ньой“	налага	
отпечатъка	си	върху	по-
сетнешната	българска	
политика?

Травмата
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А	каква	е	истината?	Искат	ли	бъл-
гарите	да	участват	в	тази	война,	
търсят	ли	те	реванш?

Николай	Поппетров:	Естествено, че 
търсят реванш. Премиерът Васил Ра-
дославов и дворецът търсят реванш, 
генералитетът и висшето офицер-
ство също търсят реванш. Обидата 
и жертвите от 1913 г. са достатъч-
ни за такава нагласа. Това е времето 
на национализмите, когато въпроси-
те се решават с война.

А	какви	всъщност	са	били	нагласи-
те	сред	обществото?

Николай	 Поппетров:	 Не мисля, че 
обществото е готово за война и че 
то иска война. Държавата няма ре-
сурс за война и това проличава още 
през 1917 г.

Стефан	Дечев:	Настроения за война 
има по-скоро сред градското населе-
ние, което е по-националистически 
ориентирано в резултат на воде-
ната от десетилетия пропаганда. 
Първата световна война показва, 
че лозунгът за национално обедине-
ние не е единственото, което движи 
България. Включването ни в съюз с 
Централните сили води до активи-
рането на претенции и националис-
тически мечти, които само са при-
пламвали в миналото, а сега стават 
част от една съвсем реална програ-
ма. Тук не става дума само за Южна 
Добруджа или дори за Македония, 
където през 1915 г., за разлика от                
1941 г., българската армия е посрещ-
ната като своя. Тук има идея за раз-
ширяване в посока на Поморавието, 
има претенции за изграждане едва 
ли не на регионална империя, за обща 
българо-унгарска граница, за пре-
връщането на Албания в български 
протекторат. Тъй че става въпрос 
за мегаломански амбиции, които кра-
ят на Първата световна война ще 
стопи напълно. 

Можем	ли	да	си	обясним	въвли-
чането	на	България	във	войната	
само	с	контекста	на	европейската	
ситуация,	или	по-скоро	става	дума	
за	конкретни	грешки	от	българска	
страна?	

Николай	 Поппетров:	 Зависи какво 
значи грешка. Ако единствено Герма-
ния и Австро-Унгария ви предлагат 
онова, което искате, явно няма греш-
ка от ваша гледна точка. Ако говорим 
глобално – разбира се, че има голяма 
грешка, защото България можеше въ-
обще да не се намесва във войната. Но 
тогава нямаше да се търси решение 
на националния въпрос. През 1917 г. 
пропагандата започва да нарича вой-
ната „освободителна“, включително 
на пощенските марки е изписано, че 
тя е освободителна. Нямаше да го 
има и оня може би смешен, но реален 
български империализъм, който си 
представя, че на Драч ще има българ-
ско пристанище, че България е супер-
силата на Балканите от Тулча и дел-
тата на Дунав до Албания и Косово. 
Всъщност България можеше спокойно 
да остане в неутралитет. Няма дан-
ни, че Германия и Австро-Унгария са 
възнамерявали да правят пробив през 
България към Османската империя. 
Тоест България е онова звено, което 
доброволно се включва в грамадния 
мост от Северно море до Константи-
нопол – позициите на Централните 
сили. Дали това е грешка: да, грешка 
е. Ала такава е нашата оценка днес. 
Не можем обаче да пренебрегнем ман-
талитета на тогавашните политици 
и журналисти, че Родосто е българско, 
че без Солун сме заникъде. Включител-
но наши учени пишат доклади, че ако 
не вземем Солун, това ще е национал-
на трагедия за българското стопан-
ство и че ако пък не вземем Драч с не-
говото прекрасно пристанище, какво 
ще прави нашата икономика. Грешка-
та е в геополитическата перспекти-
ва, в идеята, че Германия ще победи. 
Грешката е, че не оценяваме ресурси-
те си, надяваме се германците да ни 
снабдят с необходимото. 

Защото нека не се лъжем, какво про-
извежда България по онова време? 
Нищо не произвежда. Всъщност тази 
супердържава, както си я представя-
ме днес, когато говорим за възхода и 
модернизацията при цар Фердинанд, 
за жълтите павета и живота на бур-
жоазията, има една изостанала аграр-
на икономика. Освен жито и добитък 
тя не произвежда почти нищо друго. 

А на война се ходи с желязо. Ако оти-
дете на дойранските позиции, ще ви-
дите, че там бункерите са изградени 
от цимент, камъни, тенекия и метал-
ни мрежи. Тоест българите нямат 
дори бетонно желязо, за да си напра-
вят бункери. И това е страна, която 
тръгва на голяма война. 

Стефан	Дечев:	Тук трябва да добавим 
и безпрецедентния глад в тила. Бъл-
гарите не помнят такъв глад от вре-
мето на Османската империя. Нито 
Балканската война, нито Втората 
световна война след това са усетени 
по този ужасяващо трагичен начин.

Ала	макар	държавата	да	е	победе-
на,	надеждите	за	„справедливост“	
не	угасват.	Проф.	Венелин	Ганев,	
член	на	делегацията,	която	пътува	
за	Париж,	разказва	как	селянин	в	
Мездра	се	качва	в	трена	и	казва	
на	Стамболийски:	„Вижте,	склю-
чете	мир	дори	и	при	най-тежки	
условия.	Човешката	работа	не	е	
трайна“.	На	софийската	гара	мит-
рополит	Климент	Врачански	за-
пява	„Многая	лета“	и	прекръства	
композицията.	Какво	се	случва	с	
тези	надежди?

Николай	Поппетров:	Първо, българи-
те имат доста превратна представа 
за онова, което предстои. През 1919 г. 
те дълго очакват сигнала, който ще 
дойде от Париж. Разбира се, издаде-
ни са много документи – професори-
те Венелин Ганев, Йордан Иванов и 
Анастас Иширков подготвят редица 
материали във връзка с Мирната кон-
ференция. Но тук има огромно недо- 
оценяване и аз мисля, че то е белег на 
българската политика до днес. Ние си 
мислим, че светът познава нашите 
проблеми, че Великите сили знаят, че 
сме прави. Че едва ли не всички зна-
ят, че Македония е българска, че по 
някаква Божия правда тя ни се пола-
га и само някакво нещастно стечение 
на обстоятелствата ни е попречило 
да си я вземем, но световните сили 
ще удовлетворят нашите искания. 
Второто е неумелата пропаганда. 
Започваме да правим пропаганда едва 
в края на 1917 г. Не успяваме да спече-
лим гласове в чужбина, тъй като далеч 
преди нас са ги спечелили сърби, ру-
мънци и гърци. Те имат силни лобита 
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и колонии. В Париж има румънска ко-
лония, в Женева има гръцка колония, а 
ние нямаме колонии, чийто потенциал 
да използваме – за връзка с местната 
общественост, с пресата и т.н. Тъй 
че това са двата момента – слаба 
пропаганда и слабо излагане на тези-
те. Чакаме някой друг да свърши рабо-
тата вместо нас. Разбира се, по-ху-
баво е някой като чешкия публицист 
Владимир Сис да напише, че Македония 
е българска, това звучи по-добре. Ние 
вярваме на Владимир Сис, но първото 
издание на книгата му „Македония“ 
е на чешки език. Колко души говорят 
чешки през 1914 г.? Два, три милиона? 
Когато книгата е издадена на немски 
език през 1918 г., резето вече е падна-
ло, твърде късно е. Има я и тази неве-
роятно наивна вяра, че Съединените 
щати, страната на демокрацията, ще 
ни помогнат, тъй като, видите ли, те 
винаги отстояват справедливостта. 
Но чия справедливост и от чия глед-
на точка? Въпросът е, разбира се, 
риторичен. 

Стефан	Дечев:	Според мен основна-
та причина е загубата на войната, 
нареждането на България от стра-
ната на победените. Мисля, че това 
трудно би могло да се компенсира с 
някаква по-удачна и масирана българ-
ска външнополитическа пропаганда. 
Пропагандата на Сърбия, Гърция и 
Румъния попада на благодатна поч-
ва сред управляващите кръгове на 
Великите сили. Те са техни съюзни-
ци и желанията им трябва да бъдат                               
удовлетворени. В определени момен-
ти силите от Антантата се проти-
вопоставят на максималистичните 
сръбски или гръцки искания, но така 
или иначе мирните договори трябва 
да удовлетворят исканията на тех-
ните съюзници. Що се отнася до до-
говора, сключен с България, тук най- 
важна ще е позицията на Франция и 
Великобритания. 

Когато	на	27	юли	българската	деле-
гация	пристига	в	Париж,	по-точно	
в	Ньой,	тя	се	оказва	на	практика	

под	домашен	арест	в	„Шато	дьо	
Мадрид“.	А	делегатите	тръгват	
със	съзнанието	за	„историческа	
мисия“.	Не	е	ли	това	стряскаща	
прелюдия	 към	 предстоящото	
сключване	на	мирен	договор?

Николай	Поппетров:	Разбира се, че е 
стряскащо. Българските делегати са 
изненадани и дълбоко разочаровани. 
Те все пак са имали някакви надежди, 
имали са смътно очакване, че това е 
цивилизованият свят, който разбира 
от диалог и ще води диалог, обявил е 
мир и ще търси справедливост. Про-
чели са много лошо 14-те точки на 
президента на САЩ Уилсън, където 
той казва нещо за самоопределение-
то на народите, а пък те мислят, че 
то се отнася за нас и по-специално 
за македонския въпрос, макар че там 
не се споменават нито Македония, 
нито България. Ето защо има двойно 
разочарование. Оказва се, че Велики-
те сили няма да преговарят с нас, ос-
вен това се разпада фикцията ни за 

Фреска в актовата зала на кметството в Ньой – подписването на мирния договор с България, 1919 г.
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национално обединение. И вече никой 
не мисли за националния въпрос и за 
Македония. Сега мислят само как да 
съхранят някакви прилични държавни 
граници. 

Стефан	 Дечев:	 Да, има разминава-
не между българските представи за 
хуманните принципи, които движат 
политиката на Великите сили, и реал-
ността на Първата световна война. 
Ние имаме претенции, които смятаме 
за справедливи и те в голяма степен 
са такива на онзи етап. И тъй като е 
дошъл удобният момент, решаваме, 
че заедно със справедливите искания 
можем да удовлетворим и други свои 
желания. В едни случаи е важно са-
моопределението, в други са важни 
стратегическите интереси, а в тре-
ти – историческото право. Тези неща 
се смесват и при сключването на Вер-
сайската система, включително на 
Ньойския договор. Да, никой вече не 
мисли за Македония, сега е важно да се 
запазят някакви по-справедливи гра-
ници. Интересно е, че тъкмо в края на 
Първата световна война от българ-
ска страна излиза идеята за автоно-
мия на Македония. Ние винаги сме за 
автономия тогава, когато не можем 
да направим нищо друго. 

Не	е	ли	странно,	че	едва	в	„Шато	
дьо	Мадрид“	българските	полити-
ци	започват	да	размишляват	и	над	
престъпленията	по	фронтовете.	
Там	българската	делегация	пише	
някакви	меморандуми,	но	присти-
гат	и	претенциите	на	сърби,	гър-
ци	и	румънци,	в	които	се	говори	за	
българските	жестокости.	Тогава	
Венелин	Ганев	пише:	„Единстве-
ното	ми	утешение	е,	че	обвинения-
та	на	сърбите	са	преувеличени	и	че	
те	също	са	вършили	жестокости“.	
Ала	въпросът	за	жестокостите	
си	остава.	

Николай	Поппетров: Вината за жес-
токостите пада най-вече върху Бъл-
гария, защото тя е победена. Освен 
това още през 1913 г. гърците започ-
ват мощна кампания начело с ректора 
на Атинския университет за извър-
шените от българите зверства на 
фронта. Това е първият сигнал, кой-
то стига до световното обществено 

мнение. Същевременно България за-
почва Междусъюзническата война, 
тоест тя нарушава всякакви догово-
ри, което в стерилната атмосфера на 
дипломацията не е никак хубаво. Не 
стига, че България е агресор спрямо 
Османската империя, ами се обръща и 
срещу съюзниците си. Заедно с това 
цар Фердинанд не е никак харесван 
сред европейските владетели. Бри-
тански документи показват ясно, че 
те не харесват българския владетел, 
за тях той е грандоман и натрапник, 
който ги гледа отвисоко и се смята 
едва ли не за равен на британския 
крал. И всичко това още преди влиза-
нето на България в Първата световна 
война. 

Стефан	Дечев: По въпроса за жесто-
костите трябва да кажем, че про-
пагандата на съседите ляга върху 
реални факти, които обикновено се 
премълчават в България. Това, че про-
пагандата преувеличава, е най-нор-
малното, което можем да очакваме в 
онази ситуация. Опитите за отхвър-
ляне на тези обвинения от българска 
страна невинаги са достатъчно убе-
дителни и се правят на един доста 
късен етап. 

Николай	 Поппетров:	 Още Карнеги-
евата анкета говори, че всички са из-
вършвали престъпления. Българското 
обяснение е, че според тази анкета 
нашите престъпления са най-мал-
ки. Още през 1914 г. сме наясно, че 
извършваме нещо недопустимо, но 
същевременно смятаме, че ако сте-
пенуваме зверствата, нашето ще е 

най-малко. Как обаче се степенуват 
зверства? 

Стефан	Дечев:	Що се отнася до Кар-
негиевата анкета, ние не отричаме, 
че сред авторите ѝ има хора, настро-
ени благоприятно към България. Но и 
те не успяват да скрият истината за 
случилото се по време на Балкански-
те войни. По време на Първата све-
товна война основните зверства са 
най-вече в Моравско. Единственото, 
което успяваме да опровергаем пост-
фактум, е завишеният брой жертви, 
който сръбската страна представя 
пред Антантата. И второ, че става 
въпрос не просто за народно въста-
ние, а за част от оперативен план 
на сръбските четници. Но това с 
нищо не променя обстоятелството, 
че има жестокости. Освен това още 
в началото на войната и преди вся-
какво участие на сръбски четниче-
ски формирования има целенасочена 
политика на репресии спрямо цивил-
ното сръбско население. Изхожда се 
от предпоставката, че става дума 
за територии, населени с българи, 
но реално процесът на формиране на 
сръбска нация от Берлинския конгрес 
до Първата световна война е толко-
ва напреднал, че подобна политика е 
обречена на неуспех. Също така през 
1917 г. българската армия проспива 
отмъстителната акция на Коста Пе-
чанец в Босилеградско. В резултат на 
това в Босилеградско са избити над 
30 души, цивилни и невъоръжени, ей 
тъй, просто за отмъщение. Ала Бъл-
гария е наказана не заради това. На-
казана е, защото е загубила войната. 

Стефан Дечев е доктор по история и доцент по 
модерна и съвременна българска история и исто-
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та „Комплутенсе“ в Мадрид и Университета в Грац. 
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и студии по нова българска история“ (2010), Who 
are Our Ancestors?: ,Race’, Science, and Politics in 
Bulgaria 1879–1912 (2010). Преподава в Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ в Благоевград и в 
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А фактите за зверствата създават 
благоприятна атмосфера да се слу-
чи това, което е вече решено. Освен 
това победителите не оставят съсе-
дите ни да навлязат в българска те-
ритория, за да могат да се развихрят 
в знак на отмъщение. Виждаме обаче, 
че след Ньой официалната идеологи-
ческа версия на държавата на сърби, 
хървати и словенци за населението на 
Босилеградско и Царибродско е, че то 
е сръбско. Провежда се политика на 
сърбизация, но самият факт, че пара-
военните сръбски формирования там 
избиват цивилно население, говори, че 
то не е сръбско. 

Във	връзка	с	т.нар.	„самоопреде-
ление	на	народите“	е	интересен	и	
въпросът	за	спекулациите	относ-
но	числеността	и	състава	на	на-
селението	в	отделните	балкански	
региони,	за	възникналия	пазар	за	
купуване	на	„независими“	експерт-
ни	мнения.

Николай	Поппетров:	Спекулациите са 
огромни, но те мъчно могат да се обо-
рят, тъй като се борави с различни 
числа от различни статистики. Ако 
вземете статистиките за население-
то на Македония, ще видите, че те си 
противоречат, защото много често 
се използват различни критерии – об-
разование, конфесия, етнически про-
изход... Има война на статистиките. 
Важно е чий глас ще е по-силен и кой 
ще привлече експертите в своя полза, 
но в крайна сметка решението е на 
политиците. Не мисля, че волята на 

Клемансо е повлияна особено от мне-
нието на експертите. 

Стефан	Дечев:	От една страна, са-
мите експерти се движат между 
експертното мнение и функцията, 
която изпълняват като държавни чи-
новници, защитаващи интересите на 
собствената си държава. Второ, има 
игра с цифрите, използват се хлъзгави 
критерии. Трето, така или иначе те-
риториите, за които говорим, с мно-
го малко изключения наистина пред-
ставляват етнически мозайки, което 
дава възможност за подобни игри с 
числата. И не на последно място, нека 
не забравяме, че нерядко става дума 
за територии и региони, чието насе-
ление е до голяма степен безразлично 
към споровете на самите държави. 
Тоест липсва избистрено национал-
но съзнание в съвременния смисъл на 
това понятие, което отново дава 
възможност да се играе със статис-
тиките. Неслучайно борбата между 
държавите е толкова жестока, защо-
то се знае, че присъствието на една 
държавна власт на дадена територия 
ще създаде чрез нейните институции 
съответното национално съзнание, 
дори населението да няма такова.

Тъй	или	иначе,	се	стига	до	подпис-
ване	на	договора.	Когато	виждат	
неговото	съдържание,	българските	
делегати	са	шокирани.	Договорът	
е	подписан	от	Стамболийски,	но	
останалите	отказват,	явно	в	знак	
на	протест?

Николай	Поппетров:	Само че в чуж-
бина никой не разбира, че това е 

протест. Не мисля, че стореното от 
Теодор Теодоров е най-доброто, кое-
то може да направи един политик. Ве-
роятно той е преживял шок, вероят-
но е бил ужасно засегнат и обиден, но 
оставката му е бягство от отговор-
ност. И това се случва за втори път 
след паническата оставка на Иван Ге-
шов в навечерието на Междусъюзни-
ческата война. 

Стефан	Дечев:	Става така, че Стам-
болийски, който е протестирал най- 
силно против участието на България 
в Първата световна война и който до 
ден днешен е критикуван в партизан-
ски полемики заради своето управле-
ние, се оказва човекът, който трябва 
да застане срещу победителите във 
войната и да приеме техните усло-
вия за мир. Всъщност този договор е 
страшен от гледна точка на очаква-
нията на България. Но на какво друго 
сме можели да се надяваме след трите 
години война и всички обвинения, от-
правени срещу България.

Имат	ли	обаче	жестоките	условия	
за	мир	възпиращ	ефект?	Не	отва-
ря	ли	договорът	в	Ньой	като	част	
от	Версайската	система	полето	за	
по-сетнешните	кръвопролития	в	
Европа?	

Николай	 Поппетров: Донякъде има 
възпиращ ефект, защото ние го спаз-
ваме. Заявяваме, че ще го спазваме, и 
го спазваме безпрекословно. Това, че 
ВМРО действа на територията на 
Македония, а „Въртоп“ действа на 
територията на самата Югославия, 
не означава, че българската държава 
участва в подобни атаки. От Стамбо-
лийски до цар Борис III България кате-
горично изпълнява мирния договор във 
всичките му клаузи. 

Стефан	Дечев:	Стриктното спазване 
на договора и трайно залегналата по-
литика на мирна ревизия са най-вече 
резултат от травмата от Първата 
световна война. Поради тази при-
чина, когато в началото на Втора-
та световна война международната 
обстановка се променя, управлява-
щите кръгове в България съвсем не 
са ентусиазирани от перспективата 
страната да се включи във войната. 
Да не говорим за политиката спрямо 

Николай Поппетров е специалист в Института 
за исторически изследвания на БАН. Занимава се 
с българска политическа история от първата 
половина на XX век. Има над 30 студии, посветени 
на фашизма и авторитарните режими в периода 
между двете световни войни, част от които 
са публикувани в Германия. Автор на книгата 
„Фашизмът в България: развитие и прояви“ (2008).
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Македония: в началото тя е изклю-
чително предпазлива, едва впослед-
ствие се появява някаква еуфория. В 
навечерието на Втората световна 
война обаче става видно, че щом меж-
дународната обстановка се промени 
тотално, Ньойският договор прес-
тава да работи. Германската военна 
машина просто прегазва Югославия. 

Няколко	пъти	споменахте	думата	
травма. Всъщност	толкова	ли	е	
лош	Ньойският	договор	за	Бълга-
рия?	На	фона	на	онова,	което	гу-
бят	останалите	ни	съюзници	във	
войната,	как	трябва	да	се	изчисли	
изгубеното	от	България?

Николай	 Поппетров:	 Ние смятаме, 
че това е най-тежкият от всички 
наложени договори. Според българ-
ското обществено мнение България е 
наказана най-жестоко. Обяснението 
е, че каузата на България в тази вой-
на е справедлива, защото тя иска да 
си върне свои земи, а другите водят 
завоевателна политика. Дали Драч е 
българска земя, е отделен въпрос, но 
ние сме най-тежко наказани. Такава е 
нашата гледна точка. Помислете оба-
че как е наказана една империя като 
Германия, която губи източните си 
територии в полза на Полша, където 
живеят хора, които говорят немски 
и се усещат като германци. Дори в 
Елзас и Лотарингия населението има 
двойно самосъзнание. Тъй че не можем 
да кажем дали сме най-тежко наказа-
ни. Да не говорим за Хабсбургската 
монархия. Разпадат се империи. Какво 
остава от Австрия? Нещо осакатено, 
което наричат болно тяло, защото 
има голяма глава – грамадната Виена, 
и малък торс – останалата част от 
населението. Ами договорът от Триа-
нон, наложен на нещастните унгарци. 
Основна клауза на Версайския договор 
е, че Германия е виновна за войната. 
Ако Германия е виновна за войната, 
не е ли също толкова виновна на-
пример царска Русия? Кой извършва 
мобилизацията? 

Има много гледни точки, според които 
България не е най-наказаната държа-
ва. Друг е въпросът, че икономиката 
ни е доста слаба, а политическата ни 
система – лабилна. Няма какво да се 

лъжем, каквато и да е германската или 
австрийската система, там все пак 
има някаква традиция, имперска или 
автократична, но тя работи. Докато 
нашата традиция не работи добре. 
Освен това тук има и един трети, 
психологически момент – усещане-
то, че сме жертви. Кризата в Бълга-
рия е до голяма степен ментална, тя 
е силно преувеличена. Защото какво 
четат българите по онова време? Че-
тат в. „Зора“ и македонстващите из-
дания. Днес пък ние четем историци, 

които имат сантимент към минало-
то. А обективно така ли е? България 
е изоставена, това е проблемът. В 
британските документи от време-
то на цар Борис III много ясно личи, че 
опитите на български политици да 
предизвикат някаква намеса на бри-
танското правителство в стопански 
план удрят на камък. Тоест кризата е 
в това, че България е изоставена, че 
тя няма съюзници. 

Стефан	Дечев:	В икономически план 
началото на 20-те години е изклю-
чително трудно. За онези, които 

помнят времето от Освобождение-
то до войните, това е безпрецедент-
но тежък период. Скокът на цените 
е невъобразим. Освен това хората са 
свикнали със стрелба и кръв, което се 
отразява на политическата ситуация 
след войната. 

„Ньой“	синдром	ли	е	за	българска-
та	гражданска	война	през	20-те	
години?

Стефан	 Дечев:	 В държавите, кои-
то са загубили войната, това личи 

по-силно, отколкото в държавите по-
бедителки. Дори сега има склонност 
да се идеализира животът в между-
военна Югославия или междувоенна 
Румъния – държави, получили много 
повече от онова, което са очаквали 
в началото на войната. Докато при 
нас има травма. Има и небезоснова-
телни обвинения към целия полити-
чески елит – за това, че е отговорен 
за всичко и че носи вина за провала, за 
жертвите, за икономическата ситуа-
ция и репарациите. 

Разговора води екип на „Култура“

Райко Алексиев, „Мир без анексии“
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Филмът	ви	е	не	просто	разказ	за	
„травмата	Ньой“,	а	търси	да	я	уло-
ви	днес,	включително	през	факел-
ните	шествия,	които	млади	нацио-
налисти	продължават	да	правят	
на	27	ноември.	Защо	ви	бе	нужна	и	
съвременната	гледна	точка?

Цялата идея за филма тръгна от един 
текст на проф. Иван Илчев. Става 
дума за негова статия, посветена на 
Ньойския договор, с всички тези раз-
мисли, които присъстват във филма. 
Той даде идеята с наближаването на 
стогодишнината да направим такъв 
филм, в който да се покаже и другата 
гледна точка. Съгласих се, но си дадох 
сметка, че не ми достига нещо – как 
една статия да стане „кинематогра-
фична“. Трябваше да търсим „образа“. 
Дълго обсъждахме какъв да бъде този 
„образ“, който да е интересен. Не само 
на старите патриотари, които, про-
изнасяйки Ньой, се разтреперват от 
бяс, а да бъде интересен и на млади-
те хора. Тогава решихме да измислим 
герой, който да е живял в две епохи и 
да е преживял подписването на два-
та мирни договора – на Ньойския през 
1919 г. и на Парижкия през 1947 г. На 
нас днес тези събития ни изглеждат 
много отдалечени във времето, но е 
напълно реално някой млад секретар 

през 1919 г. в Ньой да е участвал и при 
договора за излизането ни от Втора-
та световна война в Париж като дип- 
ломат от кариерата. 

Тоест	дипломатът,	изигран	от	
Валентин	Ганев	във	филма,	е	фик-
тивен	образ?

Няма такова лице. Идеята да се вклю-
чи още една епоха беше моя. Тогава 
Иван Илчев предложи да разширим 
разказа с Парижкия мирен договор, ко-
гато България отново е потърпевша 
от историческия развой на събития-
та. Аз държах да включим и още една 
гледна точка – на млад човек. Така се 
стигна и до цялата структура на фил-
ма – с въображаем дядо, въображаем 
внук и въображаем дневник на съби-
тията. С цялото това пътешествие 
през три епохи, което за мен беше 
трудно, защото през цялото време 
изпитвах притеснение дали зрите-
лите ще уловят кое кога се случва. 
Решихме да изписваме на екрана да-
тите, защото иначе ще е малко обър-
кващо. Направихме една прожекция в 
техническо училище, където не се учи 
разширено история, и там десето-
класниците казаха, че нямат никакъв 
проблем и че прекрасно се ориенти-
рат във времето. 

Дипломатът разказвач е чисто има-
гинерен герой. А откъсите от днев-
ника, които той чете, са характерен 
похват на Иван Илчев, който винаги 
се старае да пише с думи, съответ-
стващи на епохата, сякаш идва глас 
оттогава, и така да направи изводи 
за съвременността. С Валентин Га-
нев нямахме никакъв проблем, той е 
невероятен актьор. Дадох му за при-
мер Симеон Радев и се оказа, че той си 
изгради образа на Симеон Радев, беше 
абсолютно убеден, че играе Симеон 
Радев. И аз нямах никакъв проблем с 
това, защото, когато актьорът вяр-
ва в онова, което прави, нещата се по-
лучават по-добре.

Изпепелени от

„Някога	на	шествията	
са	излизали	зрели	хора,	
преживели	Ньойския	
договор.	Сега	на	тези	
шествия	излизат	основно	
млади	хора.	Те	не	знаят	
за	какво	става	дума.	И	
не	съм	сигурна,	че	искат	
да	знаят	или	да	получат	
обяснение.“	Това	казва	
режисьорката	на	филма	
„Сага	за	пропилените	
възможности“	(2018),	
излъчен	на	14	октомври	
по	БНТ

Разговор	с	
режисьорката	
Ралица	Димитрова

историята

Кадър от филма „Сага за пропилените възможности“

Валентин Ганев в кадър от филма
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Младият	ви	актьор	обаче	участва	
в	реални	протестни	шествия	сре-
щу	„Ньойския	диктат“.

Наистина е невероятно! Щом полу- 
чихме субсидията от Националния 
филмов център, доста бързахме, за да 
не пропуснем шествието следваща-
та година. Предварително снимахме 
две шествия – особено това в Добрич, 
което беше много ефектно и много ни 
помогна. Интересното беше, че там 
тези прояви не са толкова истерич-
ни, колкото в София. Оттам тръгна 
идеята, че младият ни герой във фил-
ма ще се включи на следващото шест-
вие. И целият сценарий беше написан 
така, че отначало той да е въвлечен 
случайно в шествието и постепенно 
да се възпламенява от тълпата и оно-
ва, което тя носи. Имахме подготве-
ни неща от реквизита, чисто худож-
нически – например факел, защото в 
София участниците не носеха факли. 
В един момент по сценарий актьорът 
трябваше да вземе факела и да тръг-
не със шествието. Той, нали е актьор, 
тръгна убедено напред и в един мо-
мент всички фоторепортери, дошли 
да снимат шествието, започнаха 
да снимат само него – като лице на 
шествието. Стана емблема на хора-
та, които реално участваха там. Ис-
кахме чисто цветово изображението 
във филма да е доста различно: тоест 
преобладаващото зеленикавокафяво 
да се разграничава от „кървавочерве-
ната част“ на шествията. Идеята ми 
беше тези вмъквания да имат връзка 
с действителността. Не че действи-
телността е „по-кървава“, но в нея 
има повече емоции. И като че ли много 
по-малко истина остава в нея.

Как	ви	се	вижда	възобновяването	
на	шествията	срещу	„Ньой“,	усе-
тът	за	това	крушение	днес?

Интересното е, че на старите шест-
вия са излизали солидни, зрели хора. 
Такива, които са преживели Ньойския 
договор и знаят за какво става дума. 
Сега на шествията срещу „Ньойския 
диктат“ излизат основно млади хора. 
Те не знаят за какво става дума. И не 
съм сигурна, че искат да знаят или да 

получат обяснение. Любопитно ми е 
как ще реагират на филма. Опитах се 
да им обясня още докато снимахме, че 
това е по-скоро филм есе, че не е про-
паганден филм. 

Стогодишнината	от	Ньой	пред-	
полага	обаче	поглед	назад.

Да, предполага. И тъкмо това е, кое-
то се опитахме да направим с този 
филм. Да направим един филм обоб-
щение, който да е поглед назад, но и 
с мисъл какво се случва сега и доколко 
не повтаряме същите грешки. Има 
някои конкретни реплики във филма 
в тази посока: „Виновни бяхме всички 
ние. Не беше виновен само Фердинанд. 
Виновни бяхме всички ние, защото 
приемахме ордените, приемахме да 
се подмазваме“. Финалът на филма с 
изгорялата гора е също много показа-
телен. Мисля, че никога не сме имали 
такава премиера, защото на фина-
ла, след надписите, залата седеше и 
мълчеше. Няколко души дойдоха при 
мен и казаха, че за първи път им се 
случва нещо подобно – не върви и да 
изръкопляскаш. Заради усещането за 
изпепеляване. 

Къде	заснехте	изпепелената	гора?

Преди две години през лятото имаше 
големи горски пожари около Сандан-
ски. Видях ги по телевизията и заед-
но с оператора се отправихме бързо 
натам. Сварихме още горещата пе-
пел. Изглеждаше много страшно, но 
по някакъв начин тези кадри станаха 
образ на една историческа катастро-
фа. Все си мисля, че в тази изпепеле-
ност има нещо топло, което може да 
се възобнови. Просто трябва да си 
дадем сметка, че наистина сме много 
изпепелени. 

А	темата	за	„пропуснатите	въз-
можности“?	 Как	 я	 възприема	
публиката?

Реагира странно. За втори път пра-
вя исторически филм по тема, коя-
то е сравнително популярна. И щом 
филмът свърши, мнозина казват, че 
общо взето, е така, но те имат друга 

версия. Потресаващо е, че хората не 
искат да се вслушат в киноразказа, а 
продължават упорито да са привър-
зани към онова единствено нещо, кое-
то знаят. И всичко свършва дотам. 
Най-често след прожекциите стават 
хора и питат: „Сега, след този филм, 
вие ще предложите ли да се премах-
нат клаузите на Ньойския договор?“. 
Един човек пък заяви: „Вашият филм 
е вреден, защото в него показвате 
Васил Коларов, а той не бива да се по-
казва. Той е престъпник“. Най-често 
реакциите са в една-единствена плос- 
кост. А ние се опитахме да направим 
поливалентен филм, който да дава 
възможност за размисъл. Не мисля, че 
това е филм, предназначен да предиз-
вика промяна у политиците. Това е 
филм за самите нас. 

Разговора водиха Людмила Димова и 

Тони Николов

Ралица Димитрова завършва 
режисура във ВГИК, Москва. 
Работила e в Студия за доку-
ментални и научнопопулярни 
филми „Време“ и в БНТ, от 20 
години е на свободна практика. 
Автор и режисьор на множес- 
тво документални и научно-
популярни филми: „Какъв цвят 
има този свят“ (2019), „Двата 
слона и тревата“ (2018), „Пътят 
на буквите“ (2015), „Димитър 
Шишманов. За размишление“ 
(2014), „Българското позори-
ще“ (2009), „Островът на цар 
Самуил“ (2003), „Пропагандата“ 
(1991), „Поколението. Памет за 
Цветан Стоянов“ (1990) и др. 

Ралица 
Димитрова
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Написах тази книга, резултат на ща-
телни проучвания, със съзнанието, 
че изпълнявам един дълг. Несправед-
ливостите, възникнали в резултат 
на Ньойския договор, от които Бъл-
гария пострада, в много голяма сте-
пен допринесоха за по-сетнешното 
ѝ духовно състояние и за извършени-
те атентати; нещо, което до голяма 
степен извежда на преден план от-
говорността на нашите дипломати, 
автори на този договор, както и на 
нашия парламент, който го ратифи-
цира, а също и на френския народ, кой-
то не протестира, защото не беше 
наясно.

Тези несправедливости допълнително 
тегнат над французите, които знаеха 
за тях, но мълчаха, без да се осмелят 
да издигнат вик на протест.

Жените и децата, убити на 16 април 
1925 г. в катедралата „Св. Неделя“, 
лежат на наша сметка. Чрез договора, 
наложен на България, в много по-голя-
ма степен жертва, отколкото винов-
ница, ние допринесохме за задейства-
нето на целия този механизъм, който 
доведе до една потресаваща кланица.

Тези, които си запушват ушите, за да 
не чуват, и които си превързват очи-
те, за да не виждат, или вземат опиати, 

за да не разбират, ще се усмихнат и 
ще кажат, че преувеличаваме.

Всички ние обаче не можем да не сме 
наясно, че част от пролятата кръв 
в политическите размирици в Бълга-
рия е следствие от подписването на 
Ньойския договор. И най-смиреното 
покаяние, и най-благородното угризе-
ние е в това да се работи за поправя-
не на несправедливостите, причине-
ни на България; така ще се стигне до 
премахването на факторите, довели 
до една морална и политическа де-
пресия, до колективна неврастения, 
насилствена и революционна. Едва ли 
някой мрази България дотолкова, че да 
я обрече на подобни размирици, напо-
добяващи вътрешни спазми!

Франция бе победена през 1870 г.: тя 
преживя Комуната.

Германия бе победена през 1918 г.: 
последва спартакистката революция.

България – която би трябвало да бъде 
точка на стабилност и равновесие на 
Балканите – сега трябва да се защити 
от болшевизма. 

Болшевизмът е руски. Той не е приспо-
собим навсякъде, причините за него 
имат локален характер. Той е реакция 

срещу режима на царизма, челен удар 
срещу старата феодална собстве-
ност, бунт на един народ, късащ 
оковите си, киселина, запокитена в 
лицето на администрацията, която 
е снизходителна към богатите, бру-
тална с бедните и порочна сама по 
себе си.

България, която нито фактически, 
нито индустриално е в ситуация-
та, в която се намираше Русия, не би 
трябвало да позволи на болшевизма 
да пусне корени в страната. Недо-
волството, довело до безредиците, 
последвали поражението, ще изчезне 
в деня, в който се ревизира Ньойският 
договор, и мирът на Балканите най-
сетне ще просъществува.

Българският народ въпреки безспор-
ното си страдание тогава ще про-
умее, че окончателното установява-
не на болшевизма вътре в страната 
само ще умножи неговите страдания, 
ще съсипе всички надежди за нацио-
нален възход и ще е оскърбление към 
паметта на загиналите, които той 
оплаква.

Като народ демократ, българите 
знаят, че само легалният път води 
към социално подобрение. Също така 
те са наясно, че увеличаването на об-
ществения разпад ще доведе и до на-
ционална развала: тогава те ще ста-
нат лесна плячка за своите съседи. 
Те със сигурност осъзнават, че бол- 
шевизмът е неприложим в тяхната 
страна, че московската система не 
съответства на нищо българско.

Дошъл е моментът българите да кон-
центрират цялата си енергия върху 
своето национално развитие: чрез 
производствата, които те ще създа-
дат и разгърнат на световния пазар, 
ще се очертае обликът на една солид-
на нация, вдъхваща доверие.

Само така ще се излезе от сегашно-
то трудно положение и страната ще 
напусне коловоза, по който е поела. И 
вместо да смути мира на Балканския 
полуостров, възкресението на Бълга-
рия ще го укрепи. Към тази възкръс-
ваща България Франция би трябвало 
да приложи „дипломацията на при-
съствието“ и на една „политика със 

България	след	Ньой
Жорж Десбон

Как	изглежда	
„българската	травма“	
от	Първата	световна	
война	през	погледа	
на	известен	френски	
публицист	и	юрист?	
Размисъл	за	мира	на	
Балканите	и	европейската	
отговорност	от	
едноименната	книга,	
издадена	в	Париж	през	
1930	г.,	която	все	още	не	
е	преведена	на	български	
език	 Райко Алексиев, „Претенциите 

към Западните покрайнини“



13

ноември 2019 

сърце“. След всички тези опасни годи-
ни, които ние преживяхме, приятел-
ствата със сърби, гърци и румънци са 
„балканската осигуровка“ срещу една 
лудост на лудостите: разрушителна-
та война, която би изправила едните 
срещу другите вследствие на една 
неутолена жестокост. Тъй като зем-
ната мисия на хората е да работят 
мирно и заедно, а не във взаимното 
си избиване да се кичат с венците на 
героизма.

Хората са склонни да вдигнат оръжие, 
когато не се познават.

Ако се познават, те ще се уважават и 
ще се обикнат.

Едно безмерно желание, една неизмен-
на воля трябва да доминира в дипло-
матическия живот в Европа: желание-
то за мир, волята за мир.

Обаче кълнът на войната, поява-
та на една нова Елзас и Лотарингия, 
осакатяването на цели народи от-
равят мира и работят за неговото 
унищожаване.

Дипломатическото действие в Евро-
па трябва да стабилизира мира и да го 
спаси. Но то ще бъде систематично 
блокирано, ако не премахне бремето 

на един текст, подписан в Ньой, изця-
ло вреден, гъмжащ от грешки, изобил-
стващ с несправедливости. 

Държавници и политици, хора от За-
пада и от Изтока, вие, които ни залъг-
вате и успокоявате с декламации за 
справедливостта на договорите и 
международния морал, докато „елзас-
ците“ и „лотарингците“ от България 
плачат, молят се и се надяват, няма ли 
най-сетне да се опитате да проумее-
те всичко това?

А вие, българи, спомнете си как през 
1856 г. дипломатите, тържествено 
събрани в Париж, също са претенди-
рали, че окончателно ще разрешат 
тревожните и парливи проблеми на 
Източна Европа.

Парижкият конгрес според тях е бил 
най-големият европейски акт на века, 
заключителна точка, отстраняваща 
всички трудности. Тогава началникът 
на протокола Фьойе дьо Конш, съпро-
воден от двама сътрудници, отива да 
потърси директора на парижкия зоо-
парк, който ги завежда пред клетката 
на кралския орел и там някакво храбро 
момче смело изтръгва едно от вели-
колепните му пера: пълномощните 
министри ще си послужат с него при 
подписването на договора.

В края на последното заседание на 
Конгреса руският делегат барон Бру-
нов, след като слага подписа си с перо-
то, се приближава към турския деле-
гат Али паша и му прошепва: „Току-що 
свързахме имената си с един вечен 
договор… Ала и това ще мине, както 
казва вашият Коран“.

Орловото перо, което пълномощните 
министри потапяли в златна мастил-
ница, след подписването било поста-
вено в златна рамка и поднесено в дар 
на императрица Евгения.

Година по-късно от този договор ос-
танало само то.

Ньойският договор ли?

„И това ще мине!“

Превод от френски Тони Николов

Жорж Десбон (1889–1962) е 
френски юрист и публицист, 
известен парижки адвокат. 
Книгата му „България след 
Ньойския договор“ (1930), която 
и до ден днешен не е преведена 
на български език, е пламенна, 
но грижливо подкрепена с до-
кументи и географски карти 
пледоария, в която на цели 500 
страници той настоява за пре-
разглеждането на Версайската 
система и справедливо реше-
ние на „българския въпрос“. В 
предговора си френският се-
натор Жюстен Годар, бивш 
министър, я определя като 
„искрена и могъща творба, не-
отстъпчива и смела, която не 
е писана с езика на дипломаци-
ята“. Предложеният тук откъс 
е заключението на книгата. 

Жорж 
Десбон

Протест срещу Ньойския договор, София, 1929 г.
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Наистина ли беше грипът? Във всеки 
случай Франц Кафка имаше темпера-
тура, дори много висока температу-
ра. Докато навън по улиците на Прага 
размириците осезаeмо се разраства-
ха, лекарят, повикан на 14 октомври 
1918 г. в дома на Алтщедтер Ринг, ус-
танови телесна температура над 40 
градуса. За писателя, на когото през 
1917 г. беше поставена диагноза бело-
дробна туберкулоза, това означаваше 
непосредствена опасност за живота. 
На своя приятел Макс Брод болният 
написа със съжаление, че засега се на-
лага да откаже общите часове по ив-
рит. Това е била последната новина 
от него за повече от четири седмици. 
Когато Кафка излиза от най-тежкото 
състояние, един свят вече е загинал. 
Поданикът императорски и кралски 
се е превърнал в гражданин на новата 
чехословашка държава, чието провъз-
гласяване е отпразнувано на 28 ок-
томври 1918 г. от ликуващата тълпа 
на пражкия площад „Венцел“.

Навсякъде могат да се видят знаци-
те на разпространяващата се ин-
фекция: тя се разнася за няколко дни, 
често за няколко часа. Ужасяваща за 
съвременниците е внезапността на 
заболяването, обратът от види-
мото здраве към непосредствена-
та близост на смъртта. При здрави 
хора без оплаквания той започва със 
силно главоболие, болки в ставите, 
треска и се усилва за кратко до мно-
го висока температура. Подобно на 
мнозина, и 18-годишната Агнес Цен-
кер от Саксония усеща в началото на 
ноември 1918 г. силен копнеж по мира, 
въпреки че това ѝ се струва „ужасно 
непатриотично“. Ала внезапно всич-
ко се променя под въздействието на 
болестта, която в края на войната 
се разпространява като зловещ танц 
на смъртта. С огромна сила грипът 

сякаш изглажда всички различия меж-
ду фронта и родината, затова Агнес 
Ценкер е обзета от чувството за бо-
лезнена справедливост: „Да, всичко 
е отвратително и все повече млади 
хора трябва да умрат. Освен това 
грипът (инфлуенцата) обикаля за 
втори път. Появява се в целия свят 
и е много по-опасен, отколкото пър-
вия път. Повечето хора получават 
усложнение – белодробно възпале-
ние, и умират от него. Всеки ден във 
вестниците са имената на много от 

починалите… Струва ми се, че трябва 
да има равновесие. Нали умират тол-
кова много млади мъже, трябва да си 
отидат и млади момичета. Защо не?“.

Пандемията спохожда първо Африка, 
Азия, Съединените щати и Латинска 
Америка, за да пристигне накрая и в 
Европа. Протичането ѝ далеч надми-
нава онова, което дотогава военни-
те общества познават като стра-
дания. Рязко увеличеният брой на 
жертвите показва колко изтощени 
са хората. Който може да си позволи 
да щади достатъчно дълго собстве-
ното си тяло, има реален шанс да из-
бегне смъртта, ала за мнозина в го-
лемите градове това е илюзия с оглед 
на всекидневната битка за прехрана. 
Срещу тази пандемия, която наричат 

Йорн Леонхард

Целият свят ще се промени 
Испански грип, защото първи испан-
ските вестници са съобщили за нея, 
класическата медицина не разполага 
с ефективни средства, особено срещу 
съпътстващото я белодробно възпа-
ление. Неговият основен причинител, 
вирусът HiNi, е доказан едва през 90-
те години.

Испанският грип се превръща в све-
товно историческо събитие едва в 
ретроспекция. Глобалното разпрос-
транение и целият мащаб на болест- 
та съвременниците изобщо не осъз-
нават. Много повече ги тревожат 
други новини от фронтовете и поли-
тическите промени в родните им об-
щества. Пандемията взема общо 20 
милиона жертви, повече от военни-
те и цивилните жертви през цялата 
война. Въпреки това глобалната де-
мографска катастрофа в края на вой-
ната не се осъзнава и няма адекватна 
реакция от страна на държавните ин-
ституции. Австрийският министър 
за народното здраве вярва, че може да 
успокои обществеността с новината 
за три тона аспирин. 

Испанският грип е катастрофата, 
случила се в сянката на многоброй-
ни политически преломи, въпреки че 
е обхванала в невидима мрежа целия 
свят далеч преди военните примирия 
от 1918 г. и мирните конференции от                                                                                 
1919 г. Тя се припокрива с много съби-
тия по едно и също време, които по-
вличат хората в своя ход: с края на 
войната, с революциите и граждан-
ските войни в много части на Европа, 
с разпада на стари и създаването на 
нови държави, с едно бъдеще, което 
в своята неопределеност изглеж-
да едновременно многообещаващо 
и застрашително. Повечето хора се 
концентрират върху това да прежи-
веят тези седмици, да организират 
изхранването на собствените си се-
мейства или да стигнат до надеждна 
информация за местонахождението 
на някой роднина на фронта или във 
военен плен. За тях многото случаи 
на болестта са само още един знак за 
една катастрофална военна година.

При това разпространението на пан-             
демията се ускорява тъкмо в мо-
мента на кризисен преход към едно                                                               

Минало	и	бъдеще	в	края	
на	Първата	световна	
война.	Откъс	от	книгата	
„Пресиленият	мир.	Версай	
и	светът,	1918–1923	г.“	

Франц Кафка
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непредвидимо бъдеще. В Африка тя 
унищожава общества, които от го-
дини се състоят от отслабнали жени, 
хронично недохранени деца и старци, 
защото мъжете, които издържат 
семействата, са постъпили като ко-
лониални войници, в резервните час-
ти или пренасят военната техника. 
Там умират до пет пъти повече хора, 
отколкото по време на войната. В 
Европа грипът попада на институ-
ции, които не могат да се справят с 
предстоящия край на войната и де-
мобилизацията на милиони войници, 
с насилието, затрудненото снабдя-
ване с хранителни стоки и държав-
ния разпад. Това засилва чувството 
за несигурност и хаос. Същевременно 
болестта определя индиректно и по-
литическия развой на събитията, из-
ключвайки за седмици важни актьори 
в един драматичен момент на най-го-
лямо напрежение. През есента и зи-
мата на 1918 г. грипът е елементът, 
който забавя – и тъкмо затова влияе 
политически. Когато ционистите в 
европейските държави с оглед на раз-
пада на Османската империя трябва 
да намерят отговор на въпроса как да 
създадат собствена държава в Палес-
тина, лидерът на движението, Мар-
тин Бубер, е поразен от белодробно 
възпаление и по съвет на лекарите 
трябва да се оттегли за дълго от об-
ществена дейност. Густав Ландауер, 
дългогодишният приятел на Бубер 
и войник пацифист, отдавна копнее 
да види края на Райха на кайзер Вил-
хелм, ала в решителните седмици на 
преврата в Мюнхен е парализиран от 

грипа. В края на войната болестта не 
подбира. В края на октомври 1918 г.      
нейни жертви са художникът Егон 
Шиле, както и френският писател 
Гийом Аполинер в Париж – само два 
дни преди примирието през ноември      
1918 г., а също и британският дипло-
мат Марк Сайкс, един от архитекти-
те на новия ред в Близкия и Средния 
изток по време на мирните преговори 
в Париж в средата на февруари 1919 г.           
Въздействието на грипа се забавя, 
понеже мнозина изтощени хора ня-
мат съпротивителни сили срещу по-
редната инфекция: нито Софи Фройд, 
малката дъщеря на виенския психиа-
тър Зигмунд Фройд, която умира на 
25 януари 1920 г., нито германският 
социолог Макс Вебер, отишъл си на 14 
юни 1920 г. в Мюнхен. Грипът напом-
ня за основния опит на войниците 
на фронта: постоянната близост на 
смъртта и случайната гибел.

Оцелелите са осъдени да бъдат само 
наблюдатели дни и седмици наред по 
време на болестта или на мъчител-
ното оздравяване – а от това, което 
виждат, дъхът секва. Докато Франц 
Кафка се бори със смъртта, пред се-
мейния дом на Алтщедтер Ринг в Пра-
га ритъмът на световната история 
се ускорява. За 14 октомври обедини-
лите се в национален съвет чехосло-
вашки партии в цяла Бохемия отпра-
вят призив за масови демонстрации. 
В Прага според слуховете искат да 
обявят независима чехословашка дър-
жава. Докато полицията и войската 
отцепват Алтщедтер Ринг – една 

последна демонстрация на власт от 
страна на Хабсбургската монархия, 
Prager Tagblatt1 вече пише за „ликви-
дация на старата държава“, която 
трябва „да си отиде в пълен покой“. 
Две седмици по-късно това е факт. 
На 28 октомври хората могат да про-
четат на големи афиши думата „при-
мирие“. Дали иде реч все още за слух, 
или за конкретно предложение към 
противниците – това е от решаващо 
значение за живота или смъртта на 
войниците на фронта. Ала на хората 
в Прага думата е достатъчна, за да се 
отприщят многото натрупани очак-
вания. Внезапно в политиката се зада-
ва раздвижване, което улавя всекиго и 
го принуждава да заеме позиция. 

И в жилището на Кафка нахлуват 
виковете на множеството, което 
приветства ръководителя на чехи-
те в изгнание Томаш Масарик и аме-
риканския президент Удроу Уилсън. 
Докато румънски и унгарски войници, 
разпознаваеми по своите кокарди все 
още като поданици на Австро-унгар-
ската империя, наблюдават нереши-
телно събитията в Прага, без да се 
намесват в случващото се, чешките 
бойни единици се разпускат и съз-
дават общовойсковите съединения 
на новата държава, допълнени от 
членове на чешкото гимнастическо 
дружество „Сокол“ в техните харак-
терни червени ризи. Преходът от 
монархия към република се извършва 
първо символично: на мястото на хаб-
сбургския двуглав орел като символ на 
старата държава сега по фасадите на 
официалните сгради се веят чешки и 
американски знамена. Почти изнена-
дан от лекотата на прехвърлянето на 
властта, Чехословашкият национа-
лен съвет обявява независимата дър-
жава на чехи и словаци. Този прелом 
е троен: към провъзгласяването на 
суверенната нация се прибавят съз-
даването на една нова държава чрез 
отделяне от имперския съюз на Хаб-
сбургската монархия и преходът към 
република. Отсъствието на съпро-    
тива и относителната липса на наси-
лие в тази революция показват колко 
подкопан е редът в монархията, колко 
е отслабнало доверието в институ-
циите на държавата.
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Както началото на войната през ав-
густ 1914 г., така и краят ѝ изправя 
всеки отделен човек пред ситуация, в 
която се срещат епохата и всекидне-
вието. Семейството на Кафка изчак-
ва, тъй като през войната евреите 
са се научили колко бързо настрое-
нието може да се обърне срещу тях. 
Когато Кафка е преживял кризата на 
болестта през ноември и от балкона 
на къщата хвърля поглед към тол-
кова познатия му Алтщедтер Ринг, 
старият свят е вече погинал. Евре-
инът, поданик на Австро-унгарската 
империя, който пише своите тексто-
ве в Прага на немски, се е превърнал 
в гражданин на Чехословашката ре-
публика, в която германците са мал-
цинство. По улиците на града сега се 
движат освободени от плен войници 
– доскоро заклеймявани от военната 
пропаганда противници, французите, 
италианците и руснаците изведнъж 
са станали приятели на новата дър-
жава. Навсякъде нови имена възвес-
тяват настъпилия прелом: жп гара-
та, която дотогава е носела името 
на починалия през 1916 г. император 
Франц Йосиф, династически символ за 
единството на Хабсбургската монар-
хия, е станала Nádraží Wilsonovo, гара 
„Уилсън“. Търсейки нови личности, с 
които да се идентифицират, власти-
те наричат старата държавна гара 
на името на Масарик. Всичко това 
говори за ясно изразеното съзнание 
на съвременниците, че са свидетели 
на световен момент, на един rite de 
passage, когато ставаш нещо, което 
никога преди това не си бил. Когато 
са важни знаците: знамената, имену-
ването на Прагер Щрасе на датата 28 
октомври, което чешките оператори 
запечатват на големи филмови ролки. 
Кафка установява не само нови серии 
пощенски картички с антигермански 
и антисемитски карикатури, които 
в магазините са заменили свидетел-
ствата на жилавия патриотизъм на 
Австро-унгарската империя, но и вне-
запно опознава световноисторичес- 
кия прелом съвсем конкретно: новата 
чешка дирекция при досегашния му 
работодател, Института за застра-
ховане от злополуки на работниците, 
отменя немския като официален език. 
Като се имат предвид над 80 мили-
она крони военни заеми, които сега 

са се обезценили, съществуването 
на осигуряването изглежда възможно 
най-несигурно. От същата съдба са 
застрашени и личните спестявания 
на Кафка, около 18 000 крони, които 
през 1915 г. той влага във военни обли-
гации и с които възнамерява да си оси-
гури писателско съществуване, неза-
висимо от семейството и най-вече от 
баща си. Австро-унгарската империя, 
която би трябвало да е отговорна за 
изкупуването на облигациите и на 
която във втората година на вой-
ната все още патриотично се вярва, 
вече не съществува. Така символична-
та валоризация на новото и обезценя-
ването на старото изграждат двете 
страни на този исторически момент. 
За Кафка бъдещето, непрестанно 
бленувано по време на войната, след 
войната внезапно става несигурно и 
заплашително в своята отвореност. 

Същото се случва с милиони хора.

Как се съотнася опитът от есента 
на 1918 г. към лятото на 1914 г.? Пър-
воначално Кафка реагира на избух-
ването на войната непреднамерено 
лаконично: „Германия обяви война на 
Русия – следобед училище по плува-
не“. Така гласи прочутото му изре-
чение в дневника от 2 август 1914 г. 
След което той проследява „с лошо 
око“ маршируването на доброволци-
те в Прага и техния патриотичен 
възторг. И докато на 2 август 1914 г. 
никой не подозира каква динамика ще 
разпали тази война и поради това ни-
кой не може да разбере значението на 
този ден, което ще се разкрие едва в 
ретроспекция, през октомври 1918 г. 
хората имат зад гърба си 51 месеца 
опит, който поставя под условие вся-
ко очакване за сигурност. Докато в 
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началото на август 1914 г. при марша 
на войските се смесват германските 
викове „Хайл“ и чешките „Наздар“, то 
през октомври 1918 г. всекидневната 
национализация на обществото може 
да се наблюдава като в епруветка и 
под лупата на времето.

Какво минало е оставила войната, 
какво бъдеще обещава краят ѝ? През 
1914 г. един член на бохемското движе-
ние „Вандерфогел“2 проклина избухва-
нето на войната, „защото тя вна-
ся размирици в моя спокоен и красив 
свят, възбужда моето мирно сърце“. 
Ала едновременно с това той я при-
ветства като „пречистваща буря, 
която може да сложи началото на едно 
ново време“. А 1918 г.? Във всеки слу-
чай двойният юбилей, оповестен от 
Роберт Музил в неговия роман „Чове-
кът без качества“, отпада. В рома-
на математикът Улрих решава през            

1913 г. да си вземе една година „от-
пуска от живота“. Ала убеден от своя 
баща, накрая той се кандидатира за 
едно място, на което трябва да под-
готви особен двоен юбилей: защото 
70-годишният юбилей от възкачва-
нето на трона на император Франц 
Йосиф и 30-ата година от управле-
нието на кайзер Вилхелм II ще съвпад-
нат през 1918 г. Ако героите на Музил 
се провалят в „паралелната акция“ и 
задачата да приложат в практиката 
една универсална идея, защото пред-
ставляват само специализирани об-
ласти, то между 1917 и 1923 г. четири 
монархии в континентална Европа 
– Русия, Германия, Австро-Унгария и 
накрая Османската империя, стават 
жертви на войната и нейните после-
дици. Германският райх оцелява, но се 
разпадат царска Русия, Хабсбургска-
та монархия и малко по-късно Осман-
ската империя. 

Така 1918 г. не минава под знака на един 
монархически двоен юбилей, а на мно-
гобройни кризисни преходи, обхвана-
ли обществата в целия свят. Първо 
това е пътят от войната към при-
мирието, оттам към мирните кон-
ференции и накрая към формалните 
мирни договори. Ала краят на война-
та маркира и преминаването от мо-
нархии към републики, от ограничено 
политическо участие към практиката 

на масова демокрация чрез свобод-
ни избори, които сега в много обще-
ства се провеждат за първи път. 
Същевременно се разпадат – първо 
с царска Русия през 1917 г. и ускоре-
но през есента на 1918 г. с Германия и 
Хабсбургската монархия, европейски 
империи, които със своите династии 
от векове определят историята. Ос-
манската империя първоначално пре-
живява края на войната, ала нейната 
териториална цялост е поставена 
под условие. На картата многото 
мултиетнически и мултирелигиоз-
ни империи в континентална Европа 
отстъпват пред новите национални 
държави. Ала техните хомогенни цве-
тове и прецизно прокарани граници 
предвещават еднозначност и стабил-
ност, които ще се разбият в дейст-
вителността на сложни проблеми с 
малцинствата. Със засилването на 
революциите се изостря въпросът за 
политическия и социален хоризонт на 
идеологически обоснованото насилие. 
Наследените водещи политически 
понятия от XIX век – либерализъм, 
консерватизъм, социализъм, но също 
така нация и национализъм – са пре-
дизвикани от радикално нови обеща-
ния за бъдещето, представени от 
руските болшевики. Накрая се разпа-
да и европейската система на баланс 
на силите, актуализирана през 1648 г. 
в Мюнстер и Оснабрюк, както и през 
1815 г. във Виена. Световната война 
предизвиква глобална динамика на 
промени, чиито последици ще проме-
нят значението, очакванията и пози-
циите на цели региони в света.

Превод от немски Людмила Димова 

Йорн Леонхард (род. 1967 г.) е 
германски историк на новото 
време. От 2006 г. е професор по 
нова и най-нова история на За-
падна Европа в Историческия 
институт на Фрайбургския 
университет. Почетен член на 
Кралското историческо общес- 
тво в Лондон, както и на Хай-
делбергската академия на нау-
ките. За своите изследвания е 
удостояван със значими награ-
ди. Има монографии за импери-
ите и националните държави 
през XIX век, Първата светов-
на война и др. Последната му 
монография „Пресиленият мир. 
Версай и светът, 1918–1923 г.“ 
е публикувана през 2018 г. в из-
дателство C. H. Beck в Мюнхен. 

Йорн 
Леонхард

1 Prager Tagblatt – немскоезичен вестник, 
който излиза без прекъсване от 1876 до 1939 г. в 
Прага. Б.пр.
2 Вандерфòгел (нем. Wandervogel, прелетна 
птица) – наименование на немски и немскоезич-
ни културно-образователни и туристически 
младежки групи и клубове. Б.пр.
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В	една	предизвикала	спорове	графи-
ка	на	агенция	„Франс	Прес“	реше-
нието	„да	имаш	по-малко	деца“	се	
представя	като	средство,	подобно	
на	всички	останали	(„да	смениш	
крушките	си	с	енергоспестяващи“	
и	„да	простираш	прането	си“),	за	да	
се	намали	въздействието	на	въгле-
родния	двуокис.	Как	възприемате	
тази	препоръка?

Напомня ми „Скромно предложение“ 
на Джонатан Суифт, публикувано 
през 1729 г. То оценява децата не спо-
ред „въглеродното им въздействие“, 
а според техния „протеинов принос“. 
Памфлетът допуска, че бедните биха 
могли да ядат децата си или да ги 
продават като изискано ястие на бо-
гатите! Така едновременно щял да се 
разреши проблемът с глада, драмата 
с абортите и както добавя Суифт, „да 
се намали значително броят на папис-
тите, които са най-големите произ-
водители на деца“.

Що се отнася до графиката във „Франс                                                                                   
Прес“, взета от списание Environ-
mental Research Letters, освен да се 

възмутим от нейния морализъм, ли-
шен от морал, би трябвало да сме 
обезпокоени и от липсата на научна 
точност. Наясно сме какво означава 
„да простираш бельото си“ или „да се 
откажеш от един полет отвъд Ат-
лантика“, но какво означава „да имаш 
едно дете по-малко“? Да предвиждаш 
три деца, които да сведеш до две, или 
изцяло да се откажеш от намерение-
то си да имаш дете?

Съпоставят се неща, които не са от 
един порядък: да имаш кола, която 
караш на бензин (2,4 тона въглеро-
ден двуокис годишно), и да имаш дете 
(58,3 тона); от едната страна има-
ме обект, а от другата – субект; от 
едната страна – начин на живот, а от 
другата – живот. Детето предполага 
наличието на кола, сушилня, пампер-
си и т.н. Но не е много логично, след 
като сравняваш елементите, после 
да сравняваш един елемент с групата, 
съдържаща всички тях.

Не	трябва	ли	да	се	възприема	сери-
озно	аргументът,	че	галопиращата	
демография	е	екологична	заплаха?

Когато моята съпруга и аз решихме 
да имаме седмо дете, ми писаха, че до-
принасям за самоубийството на пла-
нетата. Отговорих, че не е моя вина-
та, ако планетата е самоубийца. Днес 
имаме осем деца. Всички те са уникал-
ни, техният поглед обновява света и 
ме подтиква да се боря за неговото 
бъдеще. Мисля си две неща: че Земя-
та е красива само чрез живота, който 
се разгръща на нея; и че този живот 
се проявява най-вече в рационалното 
(но и често неразумно) животно, кое-
то наричаме човек – единственият, 

който може да долови красотата на 
света, да осъзнае неговото „биораз-
нообразие“ и да го закриля. 

Без откритостта на нашия поглед 
разнообразието на живите същества 
би било само биологично разпростра-
нение – без свидетел и без гарант. 
Втора бележка: „планетата“ – макар 
да има планета само от гледна точка 
на астрономията – не е изчакала по-
явата на Хомо сапиенс, за да изпадне 
в катастрофа. Всеки знае, че динозав-
рите са изчезнали в последния период 
от мезозойската ера. И само човекът 
явно остава неутешим от тази загу-
ба, щом подарява фигурки „тирекс“ на 
децата си.

Да не забравяме и че демографите 
не са в съгласие: някои още вярват в 
демографската експлозия, други го-
ворят за имплозия. Жан Буржоа-Пи-
ша, който ръководи френския На-
ционален институт за демографски 
изследвания, писа още през 1988 г., 
че със спадащото си ниво на ражда-
емост европейските нации могат да 
изчезнат около 2250 г. Не сме госпо-
дари на времето, нашите предвиж-
дания често забравят за не толкова 
очевидни или непредвидими фактори 
като катастрофите, епидемиите или 
откритията.

Как	виждате	проекта	за	една	еко-
логия,	която	да	противостои	на	
малтусианството,	предвиждащо	
ограничаване	на	ражданията	със	
социална	цел?

Не е лесно да се формулира подобен 
проект. Още повече че Дарвиновата 
визия за природата също се базира 

Фабрис Аджадж

Трябва	ли	да	има	по-
малко	деца,	за	да	се	
спаси	планетата?	
Философът	Фабрис	
Аджадж,	католик,	баща	
на	осем	деца	и	защитник	
на	„интегралната	
екология“,	развива	пред	
в.	„Фигаро“	своята	
гледна	точка,	оспорваща	
малтусианството

децатаи
Климатът
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върху малтусианска логика. Дарвин го 
декларира по повод на естествения 
подбор: „Доколкото се раждат пове-
че индивиди, отколкото биха могли 
да живеят, се води борба за същест-
вуване […] Доктрината на Малтус се 
прилага с много по-голям интензитет 
в цялото животинско и растително 
царство…“.

Ако екологията се състои в зачи-
тането на природата, би трябва-
ло да признаем, че самата природа 
иска дървото да дава плод, а мъжът 
и жената да имат деца. Освен това 
противопоставянето на малтусиан-
ството не означава да проповядваме 
неограничена раждаемост, нито да 
даваме многобройното семейство 
като единствен модел. Светото се-
мейство е имало само едно дете. Дори 

в традиционното католическо се-
мейство някои правят избора да не 
раждат деца, за да влязат в духовно 
майчинство или бащинство. Нека ос-
тавим тайнството на раждането на 
съпружеската интимност. И да от-
бележим само, че актуалните сред-
ства „да имаме по-малко деца“ също 
така са причина за замърсяване на 
околната среда чрез съответните 
производства.

Мислите	ли,	че	многобройното	се-
мейство	може	да	е	пристан,	а	не	
място	за	пилеене	на	ресурси,	тоест	
да	е	мястото,	където	може	да	се	
практикува	екологията?

Авторите на Environmental Research 
Letters заявяват следното в едно ин-
тервю: „Основният проблем не е бро-
ят на децата, а силно консумативно-
то общество, в което се раждат тези 
деца“. Амишите, които имат средно 
между осем и десет деца, водят много 
по-екологичен начин на живот от кое-
то и да е нюйоркско „златно момче“. 
Трябва да се запитаме кое е следстви-
ето и коя е причината. Развитието 
на консумативизма и намаляването 
на броя на децата в семейството са 
в тясна връзка. Децата изпълват 
вашето време, те ви карат да усед-
нете, задават смисъла на съхранява-
нето (дрехите минават от по-голе-
мите към по-малките), подканват ви 

Фабрис Аджадж (род. 1971 г.) е 
френски философ и драматург, 
ръководител на швейцарския 
институт „Филантропос“. Ро-
ден е в еврейско семейство, за-
вършва Института за полити-
чески науки в Париж. Бил е част 
от крайнолеви групи до 1998 г., 
когато се обръща към христи-
янството. Негова съпруга е ак-
трисата Сифреин Мишел. От 
2014 г. е член на Папския съвет 
за миряните. Участник в проек-
та „Изгубеният обект“ заедно 
с Мишел Уелбек, Джон Гелдер 
и Клод Александър (1995 г.).                                          
Автор на книгите: „Земята, 
път към небето“, „Да успееш 
смъртта си“, на есеистични 
творби за художници – „Стра-
данието на Възкресението“ 
(за Аркабас) и „Мистичният 
агнец“ (за братята Ван Ейк).

Фабрис 
Аджадж 

да намерите радостта около масата, 
вместо всеки да е сам пред таблета 
си. 

Докато самотникът, който няма дос-
татъчно надежда, за да даде живот, 
затъва в необходимостта на базис-                         
ното развлечение – отдава се на 
туризъм, компенсира чрез потреб-
лението на стоки онова, което е изгу-
бил от общението си с личностите. 
Онова, което аз желая, е да живея, а 
не да оцелявам, нито да се впускам в 
тотализиращи проекти. Животът е 
приключение, то винаги притежава 
драматично, ако не и трагично изме-
рение. В това е цената на истинската 
виталност. Трябва да бдим и да избяг-
ваме материалното саморазрушение; 
но също така да бъдем не по-малко 
бдителни, за да избегнем и моралното 
саморазрушение. Би било жалко да спа-
сим маймуните, превръщайки самите 
себе си в роботи. 

Пред	Общото	събрание	на	ООН	
френският	президент	Еманюел	
Макрон	заяви	следното:	„Покаже-
те	ми	поне	една	образована	жена,	
която	би	искала	да	има	седем,	осем	
или	девет	деца“.	Какво	мислите	
за	това?

Жена ми е актриса. Тя може да реци-
тира Молиер или Шекспир наизуст и 
ръководи трупа, служи си със словото; 
не съм сигурен дали тя е „образована“ 
в смисъла, който влага в тази дума 
президентът Макрон, тоест дали е 
форматирана според предписанията 
на стоковата технокрация. Без съм-
нение Еманюел Макрон се позовава на 
статистики, установяващи връзка 
между броя на децата и равнището на 
академична образованост на жените, 
от което обаче той стига до погреш-
ното заключение, че майката на мно-
годетно семейство е задължително 
невежа или покорна жена.

Тук стигаме и до един стар проблем, 
който римляните са формулирали с 
израза: Aut puer, aut liber – или деца, или 
книги. Големите книги обаче се нужда-
ят от потомство, което да ги чете. 

Превод от френски Тони Николов

„Когато	решихме	
да	имаме	седмо	
дете,	ми	писаха,	
че	допринасям	за	
самоубийството	
на	планетата.	
Отговорих:	не	е																	
моя	вината,	
ако	планетата																		
е	самоубийца.“
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Магрит не би могъл да има по-добър 
описател от Дейвид Силвестър (1924–
2001), който пише за художника в про-
дължение на четири десетилетия 
и отделя също толкова време, за да 
състави неговия catalogue raisonné. Той 
е признат за един от най-добрите ку-
ратори на своето време, а през 1992 г. 
представя творчеството на Магрит 
в лондонската галерия „Хейуърд“ така 
умело и проницателно, както го пра-
ви и в текстовете си. Никога не съм 
виждал по-гениално подредена излож-
ба. Силвестър превърна нелепия и от-
блъскващ интериор на „Хейуърд“ във 
великолепен фон: мрачните бетонни 
стени, кривите коридори, тесните 
кьошета и неуместните стълби бяха 
преобразени в своеобразна чудовищна 
версия на магритовския ум. 

Силвестър пише за Магрит внима-
телно, с изключителна предпазли-
вост към артистичните препратки 
и пренебрежение към професионал-
ния жаргон и теорията. Наред с това 
избягва елегантно сериозната опас-
ност, която грози всеки, изучавал дъл-
го време един творец: прекомерната 
сигурност. Помня как на една излож-
ба на Мантеня в Кралската академия 
на изкуствата се натъкнах на група 
студенти и техния асистент. Стоя-
ха пред „Портрет на мъж“ (предполага 
се на Карло де Медичи), който препо-
давателят сравни с портрета на 
Бейкън, рисуван от Фройд, и добави 

доверително: „Разбира се, тук Ман-
теня не се стреми към реализъм“. На 
което ми се искаше да отвърна: „Явно 
тия дни сте се чували“. Силвестър, 
напротив, знае достатъчно, за да е 
наясно, че не можеш да знаеш всичко. 
Намеквайки за деликатната и слож-
на връзка между самоубийството на 
майката на Магрит, въздействието, 
което това събитие оказва върху 
художника, и последвалата поява на 
забулени и голи женски фигури в кар-
тините му, Силвестър започва всеки 
коментар с думата „навярно“. Паунд 
негодува пред Елиът, че първата ре-
дакция на „Пустата земя“ е „дяволски 

несигурна“. Силвестър дава мярка-
та за несигурност, така рядка при 
изкуствоведите.

Поетът, сюрреалист и държавен слу-
жител Луи Скутенер твърди, че при-
ятелят му Магрит е „задушил крас-
норечието на живописта“. Може да се 
каже и другояче – Магрит реагира на 
историята на изкуството като ланд-
шафтен архитект, който е ужасѐн и 
угнетен от възвишените опити на 
предшествениците си да фалшифи-
цират природата и да я подчинят на 
собствените си цели, макар да миле-
ят за всяко хълмче и долчинка, и който 

Джулиан Барнс

птица 
в яйце

Магрит: 
Дьолакроа,	Курбе,	Сезан,	
Жерико,	Валотон,	Брак,	
Ходжкин	са	сред	героите	
на	есеистичната	книга	на	
Джулиан	Барнс	„Отвори	
очите	си“	(2015).	Седемнайсет	
увлекателни	истории	за	
художници	и	техни	картини	
проследяват	пътя	на	
изкуството	от	началото	на	
XIX	век	до	съвременността.	
Предлагаме	ви	със	
съкращения	есето	за	Рене	
Магрит	в	превод	на	Мила	
Куцарова.

Рене Магрит, „Избирателни сродства“, 1933 г.
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поради това избира да наложи макси-
мален ред: нищо друго освен чакъл, 
оформен жив плет и мушкато върху 
хоризонтална повърхност, облени от 
изкуствена светлина. Изкуството 
на Магрит е изкуство на контрола и 
изключването: той използва скучен 
фронтален ракурс, симетричност 
и паралелни отдръпващи се равни-
ни, като намалява умишлено броя на 
обектите – или обикновени в същ-
ността си (завеси, птици, огън), или 
банализирани чрез повторение (бил-
боке, коледни звънчета), плоски фоно-
ве без дълбочина и безпристрастно 
пресъздаване. Например синьото на 
небето е винаги пародийно ярко. Той 
отхвърля фантастичното и свобод-
но асоциативното в полза на стрикт-
ното, доказуемото, систематичното. 
Изкуството му е остроумно, съблаз-
нително, самосъзнателно и гарнирано 
с внимателно обмислени провокатив-
ни заглавия. Възможно ли е да си млад 
и да не обичаш Магрит?

Този маниер на рисуване – съсредото-
чен, сдържан, иконичен – се стреми да 

създаде монументални изображения. 
А когато художникът казва през но-
ември 1928 г. на Пол Нуже, че целта му 
е да създава „картини, които заста-
вят окото да мисли по съвършено раз-
личен начин“, няма защо да се съмня-
ваме, че „да накараш окото да мисли“ 
изключва вероятността „сърцето да 
трепне“.  

Но тази безмилостна система създава 
редица творби, на които спокойно мо-
жем да припишем безсъдържателния 
термин „велики“: изображения, кои-
то карат зрителя да бъде неспокоен, 
дезориентиран и изгубен; творби, в 
които, както пише Магрит на Де Ки-
рико, „зрителят може да разпознае 
собствената си изолация и да чуе 
тишината на света“. Картини като 
„Ловци на ръба на нощта“, която про-
вокира страх от най-чист вид; или 
гръмотевичната „Титаничните дни“, 
в която най-ужасяващото докосва-
не – срязаният маншет на насилника 
на онова място, където се съединя-
ват бедрата на жената – е белег за 
това как неразривно обитава мъжът 
женското телесно пространство; 
или остроумно чувствената „Вечно 
очевидна“ (1930 г.), вертикална ком-
позиция от пет отделно рамкирани 
изображения на части от голо женско 
тяло, която Силвестър бе изложил 
изкусно в самостоятелна малка зала в 
галерия „Хейуърд“ като някакъв фла-
мандски полиптих в таен страничен 
параклис. Подобни картини реабили-
тират неговия метод. Няма смисъл 
да желаем друго, нито да искаме от                                                      
творците да се различават от свое-
то аз, намерено след тъй дълго ди-
рене. Няма смисъл да казваме: „Ех, да 
беше вложил повече текстура, да бе 
направил колаж, да не беше толкова 
находчив и да рисуваше с повече сър-
це“… Резултатът щеше да е по-мал-
ко магритовски и по-неразбираем. И 
докато сме на темата, нека отхвър-
лим твърдението на Магрит, който 
заявява през 1925 г., че се отказва от 
художественото удовлетворение 
на „малките пристрастия на лич-                                   
ността“ чрез съзнателна употреба 
на банален рисувателен стил и из-
образяване на банални предмети. 
Може би наистина е мислел така в оня 
момент, но щом един творец избере 

„обективността“ пред „субектив-
ността“, самата непоколебимост на 
избора може да доведе до също тъй 
плътна и изразителна субективност. 

Когато в лекцията си La Ligne de Vie 
(„Линията на живота“) обяснява своя 
творчески процес, Магрит разказва 
прочутата история как се събуж-
да една нощ и в миг на „великолепна 
обърканост“ си представя, че вместо 
канарчето на съпругата му Жоржет 
в клетката има яйце. Оттам идват 
доктрината за „избирателното срод-
ство“, за „новата и изумителна пое-
тическа тайна“, преходът от сюрре-
алистичния метод на съпоставка на 
изцяло несвързани обекти към магри-
товското противопоставяне на та-
кива, които са едва доловимо свърза-
ни. Или по думите на самия Магрит: 
„Гледката на птица в клетка ни е 
позната. Интересът се засилва, ако 
заменим птицата с риба или обувка. 
Но колкото и интригуващи да са тези 
образи, те са случайни и произволни. 
Възможно е да се намери нов образ, 
който би издържал критичния поглед 
с дефинитивния си и точен характер: 
изображението на яйце в клетка“.

Така през 1933 г. се появява картина-
та Les Affinités Electives („Избирател-
ни сродства“). В центъра е изобра-
зена клетка за птици, поддържана 
от рамка, която е сякаш сглобена от 
билбоке; металната клетка е запъл-
нена почти изцяло от нереално голямо 
яйце. Преобладава сивият цвят заед-
но с яркия бял отблясък на яйцето, за-
гатващ навярно бъдещето, което то 
олицетворява. Можем да коментира-
ме смущаващия размер на яйцето. Мо-
жем да размишляваме, че и клетката, 
и яйцето са по свой начин „олицетво-
рение на затвора“, както се изразява 
Нуже. Без съмнение образът е смуща-
ващ, едновременно стилен и мрачен. 
Но дали е способен да издържи кри-
тичния поглед? В края на краищата 
всичко, което е направил Магрит в Les 
Affinités Electives, се свежда до това, че 
е нарисувал яйце в клетка. Едва ли тук 
става дума за изненадващ концепту-
ален скок. По-скоро за напомняне, че 
гениалните ни нощни приумици често 
се оказват недотам впечатляващи на 
неласкавата сутрешна светлина.

Джулиан Барнс е един от най-яр-
ките и оригинални съвременни 
британски писатели. Роден е 
през 1946 г., завършва модер-
ни езици в Оксфорд, работи 
като рецензент и редактор 
за New Statesman, New Review 
и Observer. Първият му роман, 
„Метроленд“, е издаден през 
1980 г. Няколко години по-къс-
но „Папагалът на Флобер“ (1984) 
му носи международна слава. 
Сред преведените му на бъл-
гарски романи са: „История 
на света в 10 ½ глави“ (2001), 
„Лимони на масата“ (2004), 
„Артър & Джордж“ (2006), 
„Предчувствие за край“ (2012). 

Джулиан 
Барнс
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Подобен е случаят с автопортрета 
La Clairvoyance („Ясновидството“) от 
1936 г. Тук един разпознаваем Магрит 
седи пред триножника с палитра в 
ръка. Той гледа наляво, към яйце, по-
ставено върху маса с кафява покрив-
ка, докато с дясната си ръка рисува 
птица с разперени крила, издигаща 
се триумфално на бежов фон. Обра-
зът е изящен и закачлив. Но макар да 
можем да направим някои изводи от 
факта, че художникът гледа обекта, 
а не платното, над което работи, La 
Clairvoyance не ни дава много като ар-
тистична трансформация. Художни-
кът може да превърне яйце в птица? 
Та природата го прави всеки ден. Да, 
но художникът трябва само да пог-
ледне яйцето, за да го преобрази. Пак 
не е кой знае какво майсторство. По-
знавам човек, който не може да мине 
с колата си покрай поле с овце, без да 
промърмори „вечеря“ и да си предста-
ви агнешка пържола, но той твърди, 
че го ръководи гладът, а не Магрит. 
Проблемът да си художник на идеите 
вместо например буржоазен естет 
от типа, който Магрит презира, е 
там, че на платното всяка недотам 
блестяща идея изглежда по-нелепо 
от неблестящата „естетска“ скица.

Но встрани от концептуалните си 
занимания Магрит е също прекрасен 
комичен художник, остроумен и на-
ходчив. Той е игриво умел в „манифак-
турата“ на сюрреалистичния обект 
с причудливите си маски и изрису-
вани винени бутилки („Рядък, стар, 
винтидж Пикасо“ е стилен каламбур 
за снобизма, присъщ както на люби-
телите на вино, тъй и на колекцио-
нерите на изкуство). Имената на не-
говите картини – а и целият процес 
по тяхното именуване – изглеждат 
твърде обмислени, ако не и помпоз-
ни; докато серията „Употребите на 
речта“ (например „Това не е лула“) и 
планът му „да изнамери нови думи за 
предметите“ са зле замислени или 
поне доста повърхностни. Основно-
то възражение е, че този проект е 
по-скоро литературен, отколкото 
художествен – краткото ни удивле-
ние идва от самото име, а не от изоб-                                               
ражението на погрешно назования 
предмет. Възможно е нашата реак-
ция да е объркана от вездесъщие-
то на комодифицираните образи на 

Магрит. Фразата „Това не е нещо“ 
отдавна е любим израз на рекламисти 
и маркетингови експерти. Неотдавна 
получих първите томове на новия ан-
глийски превод на романите за Мегре, 
написани от сънародника на Магрит 
Жорж Сименон. На рекламната брошу-
ра бе изобразена лулата на Магрит–
Мегре, след което бе изписано името 
на Сименон, а под него мотото: „Аз не 
съм Мeгре“. 

Стигаме до военния период на им-
пресионизма, който Силвестър на-
рича „слънчев сюрреализъм“. Магрит 
е оставил няколко обяснения за своя 
пищен реноаризъм. Той казва, че 
ако хората искат мрак и паника, то 
сюрреалистите може да прибират 
сергиите пред настъпването на на-
цизма. И още: „Въпреки всеобщия 
песимизъм аз подкрепям търсенето 
на радости и удоволствия“. А накрая 
(в писмо до Елюар от 1941 г.) споде-
ля желанието си „да използва ярката 
страна на живота“. „Под това имам 
предвид целия традиционен инстру-
ментариум от чаровни неща, жени, 
цветя, птици, дървета, духа на щас-
тие и т.н.“ Трудно е да не доловиш тук 
неискреността: хайде да рисуваме за-
плаха, страх и дезориентация, докато 
не се появят действително, а тогава 
да се оттеглим в нереалния свят. На-
вярно импресионистичният период 
може да се сравни с някаква художест-
вена мъжка менопауза, предизвикана 

от изключителния контрол в трудо-
вите методи на Магрит. Ако си извес-
тен с това, че никога не цапаш дрехи-
те си с боя, може би изкушението на 
средна възраст да му отпуснеш края 
е неустоимо. А в по-широк смисъл – 
нима художниците не намразват по-
някога, подобно на всички други тво-
рци, онова, което правят най-добре? 
Ако следвоенният фовизъм на Магрит 
е, както настоява Силвестър, плесни-
ца в лицето на парижкия пазар на из-
куство, то импресионистичният му 
период е навярно плесница в собст-
веното му лице. Той има саркастичен 
и ироничен темперамент, а такива 
натури са склонни да се самонаказват 
и самоосмиват.

Силвестър цени високо и двата пе-
риода и отбелязва с право, че дори да 
демонстрират необичайни колебания 
на стила, те не предават „цялостно-
то му отношение към стила. В същ-
ността си то се противопоставя на 
стила заради самото изкуство или на 
стила като задоволяване на егото на 
самовлюбения творец“. Финалната 
фраза на монографията на Силвестър 
от 1992 г. описва идеално ефекта, 
който предизвикват все още върху 
нас най-силните творби на Магрит: 
„страхопочитание като при слънчево 
затъмнение“.

Превод от английски Мила Куцарова

Рене Магрит, 
„Ясновидството“, 
1936 г.
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Палми Ранчев

Палми Ранчев,
фотография      
Николай Трейман
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„Жената от Йерусалим“ (ИК „Колиб- 
ри“) е пропита с ирония и състра-
дание творба, поднесена с чеховски 
усет към детайла. На пазар в Йеруса-
лим самоубиец взривява бомба. Една 
от жертвите е имигрантка без до-
кументи, открит е само фиш за за-
плата от пекарната, където е рабо-
тила като нощна чистачка. Докато 
тялото ѝ лежи непотърсено в морга-
та, работодателите ѝ са обвинени в 
безчовечност от местен журналист. 
Началникът на отдел „Човешки ресур-
си“ получава задачата да открие коя е 
тя, защо е дошла в Йерусалим, както 
и да върне нейното тяло на близките 
ѝ. Това е началото на едно посмъртно 
потапяне в живота на Юлия Рагае-
ва, жена, дошла от постсъветското 
пространство с намерението да се 
установи в Йерусалим. Една история 
за това как тялото и душата на чове-
ка са обвързани в особен порив. 

Какво	е	за	вас	писането?	Написва-
нето	на	една	история	–	с	неизбеж-
ното	начало	и	край?

Проблемът всъщност е какво е лите-
ратурата, как въздейства тя върху 
накъсването на текущото на малки 
парчета, докато в същото време не-
щата непрекъснато се променят. В 
основата е опитът да се придаде сми-
съл, да се потърсят връзките между 
нещата в едно късче от живота. То-
ест да се опитаме да придадем сми-
съл на физическите неща, на психоло-
гическите и дори на идеологическите 
реалности, да се концентрираме и да 
видим всичко това в едно парче от 
живота. Съпругата ми Ика беше пси-
хоаналитичка, живяхме заедно в про-
дължение на петдесет и шест годи-
ни. Един ден тя ми каза: „Има смисъл 
във всичко. Даже в начина, по който 
се обличаме и по който обзавежда-
ме дома си“. Нашата идентичност се 
проектира във всичко. Проблемът е в 
разбирането, винаги в разбирането. 
Ала тъй като животът изтича не-
прекъснато, ние не можем да разберем 
всичко. Не разбираме защо турците 
да не могат да имат държава заедно с 
кюрдите, макар да знаем, че има кюрди 
поне от хиляда години, както и че те 
от векове са в конфликт с турците. 

Най-важното в литературата е да се 
придаде смисъл на нещата. Ето защо 

лично аз съм против литературата 
на Пол Остър. За него най-важно е 
„инцидентът“, нещата да започнат 
внезапно. И няма обяснения. Как оба-
че можем да живеем без обяснения? 
Аз непрекъснато се опитвам да да-
вам обяснения. Например, когато го-
ворим за Холокоста, аз се връщам не 
само към историческото събитие, а се 
опитвам да поставя въпроса и друго-
яче – защо евреите са се превърнали 
във вечните жертви? Защо това се 
повтаря непрекъснато? Какво евре-
инът проектира в отношението си 
към другия, за да провокира такава 
ужасяваща реакция в нечие въобра-
жение? Животът не е само верига от 
случайни явления и събития. Винаги 
има смисъл. Разбира се, има и нераз-
бираеми ситуации, но литературата 
може да подпомогне в случая дори ис-
ториците, взимайки късче от живо-
та и разплитайки съществуващите в 
него връзки. 

Защо	тогава	написахте	романа	
„Жената	от	Йерусалим“?	В	от-
говор	на	шока	от	терористичния	
акт	или	като	дълг	на	паметта,	
доколкото	книгата	е	посветена	на	
ваша	загинала	близка?

Твърде	малко	или	
твърде	много	е	
паметта,	определяща	
живота	ни?	Помага	
ли	ни	литературата	
да	разплетем	
съществуващите	в	него	
връзки?	Към	тези	въпроси	
непрекъснато	се	връща	
в	творчеството	си	
писателят	А.	Б.	Йехошуа,	
наричан	„израелският	
Фокнър“,	който	беше	
специален	гост	на	кино-
литературния	фестивал	
Cinelibri 2019,	където	
представи	романа	си	
„Жената	от	Йерусалим“	и	
екранизацията	по	него,	дело	
на	режисьора	Еран	Риклис	
от	2010	г.	

С	писателя	
А.	Б.	Йехошуа	
разговаря	Тони	
Николов

от паметта
Парализирани сме
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За мен паметта е важна в два аспек-
та. Първо, като памет за жертвите, 
но и като памет за анонимните. На 
строежите по цял свят, предполагам 
и в България, често работят имигран-
ти. От време на време стават злопо-
луки, има жертви. Често тези жерт-
ви остават анонимни. Дошли са по 

някакъв начин, но не са били регистри-
рани. Кой знае от кое кътче на Африка 
идват те? И ние носим отговорност 
за тези хора, които си остават ано-
нимни. Анонимността е сравнително 
нов феномен, нещо, което се появи 
през последните години. Вие лесно 
може да проследите всеки българин – 
откъде идва той и къде живее, но не 
е така с чужденците. Същото е и в 
Израел. Начинът, по който трябва да 
придадем смисъл на тази анонимност, 
ме подтикна да напиша този роман. И 
сетне – имаме проблема с Йерусалим. 
Въпросът за отговорността винаги 
тръгва от въпроса за отговорността 
на бюрокрацията – хора, които вед-
нага ви казват: „Това не е моя работа. 
Подайте заявлението си там и там“…

Един	 кафкиански	 свят,	 описан	
също	в	романа.

Винаги някой в администрацията ви 
казва: „Аз не съм отговорен за това. 
Обърнете се към някой друг“. За мен 
е важно по какъв начин бюрократът 
е длъжен да поеме по-голяма морална 

отговорност. Това е другата тема в 
книгата ми.

Роден	сте	в	Израел,	но	заявявате	
в	интервютата	си,	че	чувството	
ви	за	принадлежност	е	свързано	
повече	с	територията,	отколкото	
с	държавата.	Защо	е	така?

Защото смятам, че в основата на 
националната идентичност е тък-
мо територията. Всичко започва 
от територията. Представете си 
историята на България: преди хиля-
да години е било така, после иначе… 
Това е основата. А пък онова, което 
се случва с еврейския народ още от 
самото начало, е следното – Бог е 
разтрогнал тази връзка, казвайки: 

„Аз съм Първият“, сиреч, че терито-
рията идва след Него. В Библията се 
казва как Бог нарежда на евреите: „на-
пуснете земята си“. И Авраам напуска 
територията си. Бог му нарежда – 
отиди в нова земя, „в земята, която 
аз ще ти покажа“ (Бит. 12:1). 

Често	размишлявате	и	над	това	
дали	 грешката	 на	Мойсей	 не	 е	
била	в	обвързването	на	юдаизма	с	
нацията…

Да. Религията и нацията са нещо съ-
вършено различно. Защото нацията 
е онова, което не може да се поста-
ви под въпрос. Дори твоят син да е 
убиец, той е твой син. Не може ня-
кой да твърди: „Това не е моят син!“. 
Каквото и той да е сторил, даже да 
се намира в затвора или да бъде екзе-
кутиран. Връзката между нацията и 
„своите“ е нещо безусловно. Каквото 
и да са сторили, каквото и да се случва 
с тях. Има едно прочуто есе на Томас 
Ман, озаглавено не иначе, а „Хитлер, 
моят брат“. Представете си само – 
да наречеш Хитлер свой брат! С кое-
то Томас Ман иска просто да каже, че 
Хитлер е бил германец и не може да 
се твърди, че не е бил такъв. И че ако 
Хитлер би имал деца, той, Томас Ман, 
би бил отговорен за неговите деца. 
Както и за децата на Гьоринг, на Хим-
лер и на всички останали. И това ви 
го казва един Томас Ман, а разликата 
между него и Хитлер е наистина от 
небето до земята! Такава е истината: 
Хитлер е „негов брат по нация“. И той 
носи отговорност за него – в единия 
или в другия смисъл. 

Докато при религията нещата са 
по-различни. Не може да се твърди, 
че когато някой се обърне в някаква 
вяра, той бива „експулсиран“ от наци-
ята си. От друга страна, религията не 
спира пред границите на нацията. Тя 
говори за всеобщата участ на човека, 
за неговото спасение, за сближаване-
то му с Бога. И не би могло да се твър-
ди, че това е само за евреите, но не и 
за другите. Християнството възник-
ва и то тутакси е за всички. Будизмът 
и ислямът – също. Вярата е нещо чо-
вешко. Както и демокрацията, която 
е също за всички. И не мога да приема, 

Гробът на Давид Бен-Гурион и на съпругата му в пустинята Негев
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„Слънцето се рее над религията, слънцето е необходимо условие за 
религията. И сигурно ще се изненадате, наистина ще се изненада-
те да научите, че набатейците, населявали Негев, са поддържали 
особено тесни връзки с хасмонейското царство в Йерусалим. И 
че цар Ирод, на когото би следвало да отдадем дължимото поне в 
това отношение, значително е изпреварил днешната строителна 
или пътна компания на Израел, издигайки множество крепости и 
охранителни кули, проправяйки пътища, изкопавайки тунели. Той е 
бил най-големият строител в историята на нашия народ, тъкмо 
онзи, който е възстановил Храма и цялата площадка пред него 
– много особен властелин, поддържащ особено тесни връзки с 
римските императори, както нашият Биби с Белия дом. По майка 
цар Ирод е бил набатеец. Майка му е била набатейска принцеса, но 
набатейският му произход ни най-малко не е възпрял свещениците 
и те са го пуснали да влезе във възстановения Храм. Представе-
те си, ако установим, че във вените на нашия министър-предсе-
дател, по баща или по майка, тече набатейска кръв? Как бихме 
реагирали ние? Със смях или със сълзи? Почти сигурно е, че това 
не би ни смутило и бихме го подминали без особено вълнение.“

А. Б. Йехошуа, из романа „Тунелът“ (2018 г.)

когато евреи настояват, че за да се 
присъедините към юдаизма, тряб-
ва да сте част от еврейската нация. 
Струва ми се, че това не е коректно.

Давате	и	друг	един	пример,	който	
предполага	размисъл	–	защо	Да-
вид	Бен-Гурион,	първият	минис-
тър-председател	на	Израел,	отива	
в	пустинята,	и	то	в	най-затън-
тения	є	край,	като	заявява:	тук	е	
нашето	място?

Това е акт, пропит с мъдрост. Позна-
вах Бен-Гурион лично, правих като 
студент едно талмудическо проуч-
ване по негова поръка. Той не искаше 
да отнема ничия земя, смяташе, че 
трябва да усвоим пустинята. Място, 
което не принадлежи на никого, и тък-
мо там да изградим нашата държава. 
Разбира се, Йерусалим е нашето сър-
це, но той бе много резервиран към 
териториалните придобивки след 
Шестдневната война. Не искаше да 
отнема земи на арабите, повтаряше, 
че ако не ни достига територия, ето я 
пустинята, там могат да се изградят 
толкова много неща. Самият той даде 

личен пример, описвам неговия гроб в 
романа си „Тунелът“. Давид Бен-Гури-
он не поиска да бъде погребан на офи-
циално място в Израел – на площада 
„Планина Херцел“ в Йерусалим. Гро-
бът му е в пустинната земя на Негев 
по неговото изрично желание, къде-
то е погребан редом до съпругата си. 

На скромния камък има само няколко 
дати: роден е в Полша през 1886 г., 
пристига в Палестина през 1906 г., 
умира през 1973 г. Дори не е отбеляза-
но, че е бил министър-председател на 
Израел. 

Вие,	подобно	на	писателя	Амос	Оз,	
от	десетилетия	сте	ангажиран	с	
проблемите	на	мирния	процес	в	Из-
раел.	Как	днес	виждате	неговото	
развитие?

Аз ясно виждам реалността. А ре-
алността е, че Израел след Шест-
дневната война засели постепенно 
в присъединените територии около 
400 000 евреи. И не можем да ги из-
теглим оттам, просто е невъзможно. 
Осем хиляди от тях бяха в ивицата 
Газа. Освен всичко друго това стру-
ваше около 10 милиарда шекела – ог-
ромен ресурс, необходим за пребива-
ването им. Амос Оз, подобно на мен, 
в продължение на десетилетия сле-
деше със загриженост тези процеси. 
И той, както и аз смятахме, че ще се 
стигне до създаването на две от-
делни държави. Ала се оказа, че това 
също е невъзможно. И ето ни в сегаш-
ната ситуация, в която палестинци-
те страдат и се усещат с по-малко 
права от евреите. В същото време 
трябва да кажем, че Договорът от 
Осло не донесе мир, че след него има-
ше вълна от палестински тероризъм, 

Кадър от филма „Жената от Йерусалим“ (2010 г.)
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Авраам „Були“ Йехошуа е роден 
в Йерусалим през 1936 г. Пото-
мък е на сефаради, които пето 
поколение живеят в Израел. 
Автор е на девет романа и на 
сборник с разкази. Той е сред 
най-изтъкнатите писатели на 
Израел, жив класик на израел-
ската литература. Носител е 
на множество международни 
награди, бил в кратката лис-
та за първата международна 
награда Ман Букър през 2005 г., 
отличен е и с френската награ-
да Медиси (2012). Живее в Хайфа, 
където дълги години е препода-
вал сравнителна литература. 
Продължава да е активист в 
защита на мира, заявявайки, че 
„като писател негов морален 
дълг е да използва перото си, 
за да прободе то черния плащ, 
да отвори сърцето за смърт-
та с обич и състрадание“. 

Авраам 
Йехошуа 

и то с подкрепата на Арафат. От-
говорността на евреите за мирния 
процес също е много голяма – заради 
всичките тези заселници, които днес 
не можем да изтеглим. Всичко това се 
случва на една много малка терито-
рия, недалеч от Тел Авив. Става дума 
и за свети места в разбирането на ев-
рейския народ. 

А	какво	изобщо	се	случва	според	вас	
с	днешния	свят?	Имаме	ли	изобщо	
представа	накъде	вървим?

Случват се невероятни неща. Кой би 
могъл да допусне доскоро, че човек 
като Доналд Тръмп може да дойде на 
власт в Съединените щати? Че по-
литиката може да падне на такова 
интелектуално и морално равнище, и 
то след годините на Обама? Има ясна 

тенденция към надигането на по-
пулизъм в целия свят. Виждаме какво 
се случва в Унгария, колко трудно се 
балансират нещата в Италия. Твър-
ди се, че имигрантите са в основата 
на всичките ни нещастия, че те смък-
ват жизненото ни равнище, защото 
отмъкват работните ни места. Така 
ли е наистина? И може ли да има свят 
без имигранти? Всички тези обясне-
ния са едни от козовете, поради кои-
то хората с ниски доходи гласуват за 
популистите. 

Глобализацията също е твърде бру-
тална. Виждаме как Китай залива 
света с евтини стоки, което съсипва 
местните производства. Аз съм и ви-
наги съм бил социалдемократ. И мис-
ля, че има неща, от които не бива да 
се отказваме – като социалната спра-
ведливост например. Проблемът за 
мен е, че левицата вече говори само за 
феминизъм, за Me Too и за сексуалните 
малцинства, а изостави класическите 
си теми – как да се намалят разлики-
те между отделните социални класи, 
как да се гарантира обезпечеността 
на хората на труда, правото на здра-
веопазване и т.н. Давам си сметка, че 
провалът на комунизма промени мно-
го неща, но въпросът за социалните 
придобивки на хората за мен е осново-
полагащ. Комунизмът е много разли-
чен от социалдемокрацията, именно 
тя отстояваше тези социални права. 

В	последната	си	книга	„Тунелът“	
вие	се	питате	–	чрез	героя	си,	стра-
дащ	от	деменция	–	какво	губим,	
когато	 забравяме?	 Нямате	 ли	
усещането,	че	всичко	е	свързано	с	
паметта?

Твърде много е паметта. Започна да 
ни обсебва и парализира. Вижте па-
лестинците в Газа: всички опити за 
мир предизвикват нов конфликт. Те 
искат отново да се върнат по домо-
вете си. Къде обаче се намират до-
мовете им? На десетина километра   
оттам. Ала те настояват да се вър-
нат точно в своите си домове, в пре-
дишните си села, които вече не са в 
Палестина. Защо не изградят домо-
вете си там, където са? Да изградят 
една нова Палестина с международна 

подкрепа, включително с пари от Ка-
тар? Не, те искат да си върнат дома 
на своя прадядо или прапрадядо, кое-
то е налудничаво. При евреите това 
също го има – обяснимото болезнено 
възкресяване на паметта за жерт-
вите или спомена за принудително-
то изоставяне на земите ни преди 
две хиляди години. Но като говорим 
за последното, всеки може да попита 
на свой ред: а защо в края на XIX век 
в Ерец Израел е имало само 15–20 000 
евреи, докато в Полша е имало близо 
1 милион? Защо е имало и доста евреи 
в съседна Сирия? Необходимо е да мо-
жем да се вгледаме в себе си, да сме в 
състояние да извършим моралната си 
равносметка. В света има толкова ре-
ални проблеми, че застиването в па-
метта не води до нищо. Пилеем енер-
гията си, парализирани от паметта. 

А	какъв	е	бъдещият	ви	проект,	
вашата	нова	книга?

Работя над нов проект и това ще 
е следващата ми книга след романа 
„Тунелът“. Работата е там, че „Ту-
нелът“ се оказа един много болезнен 
проект за мен – жена ми почина, ко-
гато едва бях преполовил работата 
над книгата. Тя изчете едва първите 
седемдесет страници, нямаше сили 
да продължи нататък. За мен това 
беше голяма скръб. После се питах как 
ли щеше да ѝ се отрази книгата – с лу-
танията на главния герой, който губи 
паметта си. В момента работя не 
над роман, а над една по-дълга новела. 
Действието на тази новела се раз-
гръща в Италия през 90-те години на 
ХХ век. Главно действащо лице е една 
девойка на дванайсет години. В осно-
вата на повествованието е история-
та на лице, което познавах. И тя има 
смешен обрат. Отново става дума за 
отношенията между евреи и не-ев-
реи, но най-вече за смесените брако-
ве в Италия. Не знам дали в България 
е имало такива бракове между евреи 
и не-евреи, но в Италия това е честа 
практика. През Втората световна 
война 5000 евреи дори се обръщат 
към християнството. Италианска-
та култура е отворена към подобно 
съжителство, което също е част от 
живота. 
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Самотата	ви	кара	да	пишете.	Чес-
то	ли	сте	самотен?

Имам доста изострено чувство за 
самота. Усещам го и когато съм 
сред много хора. Прилича на тласък 

„Пиша	по	цял	ден,	че	и	нощем	понякога,	докато	усетя,	
че	съм	напипал	живителната	струна	на	текста,	чул	
съм	основния	звук.	Изчиствам	образите,	синхронизирам	
ги,	за	да	се	задействат	в	посока,	която	да	има	общо	с	
истините	за	живота.“	Сборникът	с	разкази	„Тази	вечер	
нищо	не	е	случайно“	(ИК	„Жанет	45“,	2018	г.)	на	Палми	
Ранчев	спечели	Първа	награда	за	проза	от	Годишните	
награди	на	Портал	Култура,	връчени	на	1	ноември					
2019	г.	в	книжен	център	„Гринуич“.

С	писателя	Палми	
Ранчев	разговаря	
Митко	Новков

към думите, създава образи, често 
действа или замира в ступор, докато 
постепенно ги оформи в истории за 
разказване. Тогава успявам с някаква 
своя част да се отдалеча от себе си. 
Наблюдавам какво не бих направил 

или каквото правя, без да искам поз-
воление от когото и да е. И скоро заб- 
равям началото, повлечен от потока 
на не чак толкова логични действия и 
без-действия.

Самотност	или	самота,	тоест	
способност	и	дори	удоволствие	да	
си	сам?

По-точното е: усещане за празно-
та. Съзнание, че не ми е достатъчен 
реалният живот. И същевременно 
чувство, че съм задръстен от случва-
щото се с мене или с други хора. Бли-
зостта до битови проблеми, лични 
или дори на половин човек, ме препъл-
ва с всекидневние. Понякога ми е дос-
татъчен само шумът, даже наоколо 
да шептят, за да ми стане досадно. 

За писането и бокса

фотография Николай Трейман
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Накрая остава единствено спасител-
ното желание да общувам с измислени 
от мен човешки същества. Отправя 
ме към техните постепенно офрмящи 
се силуети. Това е основният ми под-
тик да пиша, но е и спасение от нара-
няващата досада. Докато пиша, всич-
ко, а и аз самият съм по-хармоничен.

Не	ви	ли	връхлетява	това	чувство,	
защото	сте	успели	в	две	различни	
сфери,	далечни	една	от	друга	–	спор-
та,	бокса	по-конкретно,	и	литера-
турата.	Не	бягате	ли	от	едната	в	
другата,	и	обратно?

За мене „успял“ е опит да сравниш ис-    
тинския си ръст с този на статуя-
та, създадена от самия теб или от 
услужливи спътници. Обичайното ми 
състояние е приведен към случващо-
то се, с всички произтичащи от бли-
зостта рискове. Дори и в маловажно 
събитие откривам структурата на 
голямото. Търсенето на голямото в 
малкото е любимото ми литературно 
занимание. Понякога се присмивам на 
голямото, поместено в малкото. Или 
му се възхищвам, ако се чувства удоб-
но. Затова не забелязвам хората с 
отрицателна енергия. Всички хора са 
ми интересни. Не искам нищо от тях, 
нямам какво да им дам и близостта ни 
не е затормозяваща. 

По	същия	начин	ли	е	в	бокса?

Егото на големия боксьор е огромно. 
Ето, да речем, Кубрат Пулев, чувства 
се и по-голям, и по страшен от „чу-
довищата“, срещу които се изправя. 
А реално всеки път застава срещу 
трамвай № 5, уверен, че ще го спре с 
десен прав. Само с подобна настрой-
ка можеш да станеш претендент или 
световен шампион. 

А	вие?	Спирате	ли	трамвай	№	5?

Специално в литературата нямам 
чувство, че се състезавам. Радвам 
се, ако някой постигне успех. Имал е 
късмет и с темата, и с нуждите на 
публиката. Все пак и номинацията за 
някоя литературна награда е призна-
ние за нивото на книгата ти. Макар 
че аз по-често само минавам покрай 
големите награди. Но го смятам за 
нормално. Не пиша каквото се търси в 

момента. У нас се ценят политически-
те и социални митове. Екзистенциал-
ните проблеми, особено тези, които 
засягат случайни човешки същества, 
отиват някъде в ъгъла…

В	боксьорския	ъгъл…

В определени случаи и там. Докато 
получава удари или се опитва да ос-
тане на крака, боксьорът, или който 
и да било, изпаднал в опасна ситуация, 
не се интересува дали ще го наградят, 
ще напишат ли за преживяното от 
него, или ще го забравят.

Вашият	писателски	инструмент	
по-скоро	е	микроскопът,	не	телес-
копът,	така	ли?

И когато разполагам с телескоп, пак 
наблюдавам обикновени хора, улични 
играчи, случайни минувачи. Микроско-
пични обекти, детайлите отблизо, 
почти невидими с просто око. Предпо-
читам тази близост. Макар невинаги 
да е хигиенична в човешко отношение, 
понякога да ме обливат студени вълни 
и пулсът ми да се ускорява.

А	като	 боксьор	 близкия	 бой	 ли	
предпочитате?

Имам 86–88 официални мача, а и сега 
още правя спаринги с такива като 
мене, куци коне. И в общуването с хо-
рата, и в боя на ринга дистанцията 
е в зависимост от партньора. С ня-
кого си успешен отблизо, с друг през 
цялото време се държиш на далечна 
дистанция. Средната като че ли е 
най-популярна. Лично на мен просто 
ми харесва да съм различен, без да об-
ръщам внимание на успеха или провала 
си. 

Мисля,	че	в	„Тази	вечер	нищо	не	е	
случайно“	сменяте	оптиката	–	сега	
героите	гледат	живота	отдолу,	не	
отстрани.	Така	ли	е?

В сборниците – като започна от „Не-
делен обяд“, „Улични игри“, „Трудно 
дишане“, а и в следващите, разказите 
ми са различни. Няма как да не бъдат, 
щом се променям. Макар че не чета 
книгите си, след като излязат. Един-
ственият роман, който искам да про-
чета отново, е „Библейски графити“. 

Защото излезе месец преди да го до-
върша. Имах намерение да го преком-
позирам, а и да остъргам доста от 
текста. Но Игор и Мария от издател-
ство „Фама“ заминаваха за Париж, до-
колкото си спомням, и го пуснаха за пе-
чат, преди да го довърша. Плачеше ми 
се, а и същевременно се радвах. Книга-
та изглеждаше красиво, а не смеех да 
разгъна страниците ѝ. 

Без	да	ви	питат,	го	издадоха?!	

Явно им бяха омръзнали постоянните 
мои допълнения и поправки. Повечето 
издатели са свикнали с преводни, от-
давна готови книги. Докато новият 
роман до края търпи промени. В „Гра-
фитите“ навлязох в човешки и зверски 
дълбочини, до които не знам дали ще 
достигна повторно. Не само защото 
не е здравословно. 

А	„Боксьори	и	случайни	минувачи“?

Темите и героите от разказите в 
тази книга са ми прекалено близки, 
свързан съм с тези хора. Разказите 
не са спортни, а за хора, превърна-
ли бокса в част от живота си. Този 
спорт е винаги драма. Спектакъл без 
определен сценарий. Всеки по-силен 
удар или навременна защита може да 
отклони развитието му в неочаквана 
посока. Каквото си изпитал на ринга, 
никъде другаде няма да го почувстваш 
по същия начин. Усещането, като ти 
вдигнат ръката при победа, е несрав-
нимо. Ето, често минавам край една 
банка и почти винаги говоря с някога-
шен мой възпитаник. Обикновено ми 
припомня как негов приятел го рит-
нал, когато губел спаринга. И как аз 
съм казал, че боксът не е бой, а спорт, 
при който има правила и те се спаз-
ват. Помня всяка твоя дума, повтаря 
ми той. А оттогава са минали 20–30 
години. Преживяното в залата и на 
ринга оставя трайни емоционални 
следи. Ставаш различен. Неслучайно 
повечето боксьори нямат успешен 
живот след края на кариерата си.

Казвали	сте	ми	също,	че	те	са	
индивидуалисти…

Крайни, понякога изключително край-
ни. Вероятно защото на ринга, след 
звука на гонга, никой не може да ти 
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помогне. Трябва да се справиш сам с 
непрекъснато променящите се бойни 
ситуации. Или го правиш, или не ус-
пяваш. Но преживяното, независимо 
от крайния резултат, е само твое. И 
после всичко извън ринга ти изглежда 
прекалено бледо. Не е твоят истински 
живот, а само негов негатив. 

С	писането	уплътнявате	ли	този	
негатив?

Не съм бил кой знае какъв боксьор, че 
да израсне прекалено моето его. По-
явява се, разбира се, малкото човече, 
което бърза, иска думата, напира да 
излезе на по-предна позиция. Но тога-
ва му припомням голямото си желание 
да се откажа от състезанието. От 
всяко състезание. Никога не искам да 
съм първи, втори или какъвто и да е 
там. 

Защо?

Предпочитам забавлението в ринга, 
независимо дали е истински, или е по-
вече житейски ъгъл. Не се безпокоя за 
крайния резултат, а се наслаждавам 
на определена защита или на успешен 
контраудар. А малкото човече, моето 
его, понякога недоволства, бунтува 
се. Дори на моите години, сложа ли 
ръкавици, понякога отново искам да 
нанеса точен удар. Това съм аз, това 
е човекът. Ето с това желание за по-
беда и надмощие се боря. Искам само 
да се забавлявам. Защото боксът, а и 
всичко друго, всяка човешка дейност, 
може да бъде игра. И е игра. 

И	писането	ли?

Като дете повече обичах да рисувам. 
Рисувах с упоение и по-късно, като 
юноша. Освен това ми харесваше да 
разказвам истории на момчетата от 
махалата. Впечатляваше ме внима-
нието, с което слушаха измислиците 
ми и реално случили се събития. По 
едно време свирех и на пиано. Докато 
накрая писането обедини всички тези 
мои удоволствия. В писането си съм и 
актьор, и художник, и музикант.  

Разказвали	сте	ми	за	Генко	Генков,	
за	Иван	Георгиев-Рембранда…

За Генко Генков написах пет истори 
в едноименната рубрика на в. „Сега“. 

Можех да напиша още пет, че и доста 
повече. Много пъти съм бил наблизо 
на улицата, в кафене или обикновена 
кръчма, наблюдавал съм го, дори съм 
му помагал да се отърве по-безбо-
лезнено от някоя улична крамола. Той 
беше добър приятел с друг гениален 
човек – боксьора Гого Малезанов. Гого 
притежаваше доста негови карти-
ни. Една беше протекла, осветена от 
силното обедно слънце. „Гледай, вче-
ра я купих, а вече протече“ – каза ми 
той. – Жена ми довечера ще ме убие. 
Тя и вчера искаше да ме убие, ама сега е 
напълно сигурно.“ След два дни го виж-
дам и той обясни как занесъл карти-
ната на Генко и той с две движения на 
палеца я оправил. Станала дори по-ху-
бава: „Виж я!“. Тогава написах разказа 
„Палецът на Бога“. Между другото, 
синът на Гого – Панчо Малезанов, е из-
вестен художник.

А	Рембранда?

За него имам стихотворение:

НЕРАВНОСТИ
На Иван Рембранда

Превръщаше годините
в цветове – оцветяваше 
неравностите на душата.
И опасните дълбочини

на животинско-човешкото
и на човешко-животинското.
Майсторски оцветяваше –
виждаха се отдалече.

С него често правехме приятелски 
обиколки из централните софийски 
улици и кафенета. Помня го облечен с 
неговото вечно балтонче. Питам го: 
„Ване, накъде, в каква посока?“. А той: 
„Как накъде, няма какво да питаш, 
натам!“. Натам – само той знаеше 
къде е! Непрекъснато разсъждаваше 
за хората и живота. Коментираше 
хубавите момичета, хубавите жени. 
Подканяше ме да му разказвам някоя 
моя авантюра. „Иване, стига си ме 
тормозил! – прекъсвах го. – Момиче-
тата са си момичета. Нищо няма да 
се промени, ако говорим за тях. Вземи 
и се влюби! Само тогава разговорът 
за тях има смисъл. По-добре кажи кога 

ще направиш изложба? Писна ми да 
вървя до гениален художник, а не съм 
те видял да изложиш и една картина!“ 
Отвръща: „Когато дойдат англича-
ните, тогава ще направя изложба! 
Само те могат да я организират как-
то трябва“. Защо точно те и докога 
щеше да ги чака, не отговаряше. Та-
къв беше Ването (смее се). Познавах 
го като приятел от улицата, когото 
винаги мога да срещна на любимите ни 
за двамата места, без предварително 
да сме се уговаряли. 

Сякаш	ви	е	вродено	да	скитате,	да	
наблюдавате	света.

Всичко е заложено в нас, предопреде-
лено е, поне що се отнася до посоката. 
На мен обаче ми харесва свободата да 
избирам, колкото и да е семпла поня-
кога предоставената от случая въз-
можност. Дали да тръгна наляво, или 
надясно. По главната улица или да свия 
в някоя от тъмните пресечки. Тогава 
очаквам кого ще срещна, какво ще се 
случи. Но колкото и да имам нужда от 
самота, даже и да съм сред най-инте-
ресните измислени герои, имам нужда 
и от реални хора. Например трудно 
пиша, ако съм съвсем сам вкъщи. Ха-
ресвам да има някого в съседната 
стая. И когато напълно лудна след ча-
совете над компютъра, отивам в съ-
седната стая. Задавам някой банален 
въпрос с приятно чувство. И се връ-
щам с нови сили. 

Държите	да	определяте	взаимоот-
ношенията	си	с	другите?

Ненавиждам всяка зависимост. Даже 
ако е много авторитетна и доходо-
носна. Забравям за талантливите 
стихове, ако видя някой да пълзи като 
охлюв. Спомням си главно следата от 
пълзенето му. Много съм се страхувал 
да не изпадна в подобно положение. 
Затова никога не съм имал началник. 
Някои вероятно са смятали, че са ми 
началници, но реално не са ми били. 
Лесно ги изличавам, не ги помня, дори 
не ги виждам. Мислите ми са моите 
началници. Но станат ли прекале-
но натрапчиви и властни, също са 
неприятни.

Каква	е	разликата	между	белет-	
ристика	и	поезия?	
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Стиховете идват от по-голяма дъл-
бочина, при по-висока температура 
се зараждат, понякога с експлодиращо 
напрежение. Понякога смисълът им е 
с неочаквана перспектива и хоризонт 
или пък преминават стени и безкрай-
ността зад тях, която също може да 
се окаже стена. Стиховете са по-зна-
чителни от самите думи. 

А	между	разказ	и	роман?

Разликата не е само в обема. Но и обе-
мът, и героите, влезли в историята, 
са важни. Сигурен ли съм, че имам 
нужда от повече място, за да кажа 
и да покажа каквото искам, пиша по 
цял ден, че и нощем понякога, докато 
усетя, че съм напипал живителната 
струна на текста, чул съм основния 
звук. Тогава идва времето на по-съз-
нателната част от писането. Тогава 
изчиствам образите, синхронизирам 
ги, за да се задействат в посока, коя-
то да има общо с истините за живо-
та, даже и ако написаното е в извес-
тен смисъл негова опозиция. Пиша с 
постоянно прибавяне и отнемане на 
части от написаното. Този процес 
може да продължи с години. Докато 
разказите са по-лесни за организация. 
Спомням си кога реших, че вече изця-
ло владея формата. Лежах си вкъщи, 
гледах гардероба и си казах: „Ами че 
аз мога да напиша разказ за ей този 
гардероб!“. (Смее се.) Каквото и да ми 
попадне пред погледа, мога да го пре-
върна в детайл от разказ, който ще е 
интересен. Поискам ли, ще завърши с 
неочакван край или краят ще остане 
за въображението на драгия читател. 

Някога	ми	казахте	нещо,	което	
съм	 запомнил	и	често	 го	давам	
за	пример	на	млади	и	не	толкова	
млади	хора,	които	пишат	романи:	
че	в	романа	винаги	трябва	да	има	
„празен	ход“.	Да	може	в	един	мо-
мент	читателят	да	си	почине,	не	
напрежението	непрекъснато	да	го	
държи,	а	от	време	на	време	да	си	
поема	въздух…

Почивката от романовия поток е 
най-различна. Някои включват до-
кумент или природна картина, 
кратко есе или дори публицистично 
разсъждение като част от техника-                     
та да отпуснеш за известно време 

напрежението, да изоставиш герои-
те си, за да продължат в предишния 
ход. Не трябва да се злоупотребява 
със ситуациите, постоянно да има 
граничен съспес. Дано съм постигнал 
подходящата мярка в новия си роман 
„Правилата на хаоса“, който завърших 
наскоро. 

Чел	съм	една	част…

Да, за джагата. През цялото време 
играта на джаги е част от разказа. 
Преди всяка глава пластмасови или 
реални играчи общуват помежду си в 
два-три-четири реда. И създават ус-
ловност, която подсеща, че и реално-
то най-често е метафора. Пикасо има 
толкова реалистични картини, че из-
глеждат сюрреалистични. 

И	Де	Кирико	има.

Да, отделни живописни елементи, 
даже почти огледални, свързани по 
неочакван начин, отварят зевове 
в реалния живот и го превръщат в 
пространство, през което космиче-
ската светлина и космическият студ 
се смесват със земните неща. 

Струва	ми	се,	че	има	два	типа	пи-
шещи:	едните	много	разчитат	на	
въображението;	другите	–	на	жи-
вота.	Сякаш	сте	от	вторите?

Обикновено пиша за неща и хора, кои-
то сравнително добре познавам. Дори 
и въображаемата реалност, незави-
симо каква е, я обитаваме заедно. Бо-
ледувам с болните си герои, страдам 
със страдащите и съм също толкова 
щастлив и доволен от живота, колко-
то могат да бъдат всички те. 

Пак	ви	цитирам:	„Трябва	да	си	
си	одрал	кожата	ї	това,	за	което	
пишеш“.

Понякога е нужно дране, в извест-
ни случи дори е задължително. Така 
проверяваш здравината на кожата, 
какво има под нея, кое е истинско и 
кое – фалшиво. Може би това идва от 
общуването ми в юношеска възраст с 
разказите на Хемингуей, Фицджералд, 
Селинджър... С книгите на Васил По-
пов, Янко Станоев, Георги Богданов… 
Често свързвам текста с живота на 

писателя. Питам се какъв е бил Дже-
ром Селинджър на фронта. Или Кърт 
Вонегът? За Волфганг Борхерт, писа-
тел от така наречената „литерату-
ра на развалините“ и неговата книга 
„Нали нощем плъховете спят“, всичко 
е доста по-ясно. Или, по-точно, няма 
нужда от обяснение. Бил е на руския 
фронт, но отказал да се бие. Откри 
ми го, няма да забравя, приятел плов-     
дивчанин. Дълго време бях като за-
маян. Разказите, миниатюрите и 
стиховете му са оказали влияние и на 
Хайнрих Бьол, и на Мартин Валзер, и 
на много други писатели. Възхищавал 
съм се от „Тортила Флет“ или „Улица 
„Консервна“ на Джон Стайнбек, от 
Ърскин Колдуел с „Пътуващият про-
поведник“ и „Тютюнев път“… Или Уи-
лям Сароян с „Играчът на трапец“ и 
„Тигърът на Трейси“ от „Нещо като 
нож, нещо като цвете, изобщо като 
нищо на света“. „Алената буква“ на 
Натаниъл Хоторн, Едгар Алън По… 
Безсмислено е да изброявам поетите, 
с които постоянно общувам: Атанас 
Далчев, Иван Методиев, Николай Кън-
чев… Константинос Кавафис, Сесар 
Вайехо, Емили Дикинсън… Не по-мал-
ко силно въздействие ми е оказала и 
китайската философия, даоистки-
те притчи и коани, заедно с „И дзин“, 
„Книга на промените“. Имам и първия 
превод, и следващите, цяла библиоте-
ка с подобни книги. 

Изброихте	толкова	литература…	
Вие	повече	четящ	човек	ли	сте,	или	
повече	пишещ?

Всеки написал повече от една книга, 
без да спечели достатъчно пари от 
нея, е графоман (смее се). Разбира се, 
шегувам се. Писането е двустранен 
процес – не можеш да пишеш, без да 
четеш. Различни удоволствия и съ-
щевременно свързани. През годините 
често пъти съм мислил, че съм пре-
съхнал и няма повече да пиша. Поне 
що се отнася до поезията. Струваше 
ми се, че съм се излекувал от тази лу-
дост. Невъзможно е винаги да си поет. 
Или ако се случи, не е за дълго. Лично за 
себе си отдавна знам, че мога да пра-
вя три неща. Да пиша, да спортувам 
или да седя и да гледам през прозореца. 
Само тогава се чувствам сравнително 
пълноценен… 
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Скандалът

Настроението се обърна срещу Петер 
Хандке – констатира седмица след 
обявяването на Нобеловите награ-
ди за литература (за 2018 г. и 2019 г.)                         
вестник „Зюддойче Цайтунг“. Ако в 
началото на дебатите около отно-
шението на австрийския писател 
към войната в бивша Югославия все 
още се чуваха добронамерени гласове, 
днес ситуацията е друга. 

Критиките към Хандке, един от най- 
влиятелните писатели през послед-
ните 50 години, както го нарече Но-
беловият комитет, не са от днес. Те 
се основават най-вече на есето му в 
две части „Зимно пътуване по реките 
Дунав, Сава, Морава и Дрина, или спра-
ведливост за Сърбия“, публикувано 
през 1996 г. в „Зюддойче Цайтунг“. В 
него той критикува едностранчивия 
начин, по който медиите са отрази-
ли ролята на Сърбия в югославската 
война. През 2004 г. подписва и апела 
на канадския писател Робърт Диксън 
в защита на Милошевич, а през 2006 г.             
държи реч на гроба на диктатора. 
Както му приляга, Хандке се движи на 
границата с политически некорект-
ното и поляризира докрай мненията.

Политическите реакции от Балкани-
те след обявяването на Нобеловата 
награда не закъсняха, възмущение 
изразиха президентите на Албания и 
Косово, както и Сафик Джаферович, 

един от тримата президенти на 
Босна и Херцеговина. И докато орга-
низацията „Майки за Сребреница“ от 
Босна и Херцеговина обвини Хандке 
в отричане на геноцида над боснен-
ските мюсюлмани, сръбският в. „Но-
вости“ излезе с еуфорично заглавие: 
„Справедливост за Сърбия, Нобел за 
Хандке“. 

Интелектуалци и писатели от целия 
свят разкритикуваха решението – 
Салман Рушди, писателят Александър 
Хемон от босненски произход, който 
живее в САЩ, британският писател 
Хари Кунзру, който нарече шокира-
ща етическата слепота на Хандке. 
Американският ПЕН клуб изрази дъл-
боко съжаление от избора на Хандке, 
„който упорито поставя под въпрос 
документирани военни престъпле-
ния“. Появи се и петиция за отмяна на 
наградата. За писателката с хърват-
ски корени Ягода Маринич изборът 
на Нобеловия комитет е удар в лице-
то на всички онези, които вярват в 

човешките права и фактите. Словен-
ският писател Миха Мацини заяви: 
„Някои творци си продават душите 
за идеологии (Кнут Хамсун и национал-
социализмът), други – за омраза (Селин 
и неговият яростен антисемитизъм), 
трети – за пари и власт (Кустурица), 
ала Хандке ме нарани най-много със 
своята наивност по отношение на 
режима на Милошевич“. Представата 
на Хандке за хомогенен сръбски народ 
възмущава проф. Светлана Слапшак, 
известен антрополог, родена в Бел-
град и живееща в Любляна. „Да виждаш 
в сръбския народ само света на Мило-
шевич и да не забелязваш нищо друго, 
това дисквалифицира Хандке като 
писател и интелектуалец. Иде реч не 
за идеи и политически симпатии, а за 
сериозна липса на наблюдения, знания, 
чувство или импулс да обичаш повече 
потиснатите и жертвите, отколко-
то тираните и престъпниците. Ханд-
ке сериозно обиди Сърбия, би могло 
да се каже с патетична интонация, 
защото единственото, което видя, 

Людмила Димова

Хандке
Австрийският	писател	
получава	Нобеловата	
награда	за	2019	г.	Заради	
„лингвистичната	
находчивост,	с	която	
изследва	периферията	и	
спецификата	на	човешкия	
опит“,	според	мотивите	
на	журито.	Реакциите	
бяха	бурни.	

Петер Хандке
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беше бруталното лице на властта и 
той го приравни с народа.“ 

Писателят Саша Станишич, роден 
в Босна през 1978 г., емигрирал в Гер-
мания през 1992 г., който получи таз-
годишната Германска литератур-
на награда за романа си „Произход“, 
заяви при връчването ѝ по време на 
Франкфуртския панаир на книгата: 
„Имах късмета да избягам от онова, 
което Петер Хандке не описва в тек-
стовете си“. Станишич припомня, че 
австриецът е поставил под съмнение 
етническото клане в неговия роден 
Вишеград. „Той казва, че не е възможно 
тези престъпления да са се случили, 
ала те се случиха.“ 

Хърватската писателка Алида Бре-
мен се връща към въпросите, които 
Хандке си задава навремето – как е 
възможно да се разрази такъв терор 
срещу преобладаващо мюсюлман-
ско население, което отдавна е било 
добре въоръжено за война. Така той 
поставя под въпрос разкритията на 
„Ню Йорк Таймс“ за терора на сръб-
ските паравоенни формирования. Той 
е бил сред първите, които пишат 
за „лъжите на пресата“, независимо 
от факта, че различни експертизи 
потвърждават репортажите на жур-
налистите. А в едно интервю дори 
твърди, че не фактите са важни за 
Балканите, само чрез фикцията мо-
жеш да се доближиш до тях. 

Наистина някои упреци стигнаха до 
крайност: датският писател Карстен 
Йенсен написа в шведския вестник 
„Дагенс Нюхетер“, че Хандке е „опа-
сен десен екстремист, приветствал 
геноцида“; словенският философ Сла-
вой Жижек го нарече „апологет на 
геноцида“. 

Реакция на реакцията 
Самият писател обаче отсъства от 
дебатите. Наистина в Грифен, мал-
ката община в Южна Каринтия, не-
далеч от словенската граница, къде-
то той е израснал и често се връща, 
му организират среща в тесен кръг с 
местни политици и журналисти. В на-
чалото ѝ заявява, че Нобеловата на-
града го кара да се чувства освободен, 
„развързан“ от самия себе си. Според 

„Зюддойче Цайтунг“ това вероятно 
означава, че се е надявал чрез награ-
дата да се изплъзне от обвиненията. 
Ала след въпроса на една журналист-
ка как се отнася към изказването на 
Саша Станишич, Хандке избухва и 
прекъсва срещата. Думите му са във 
всички медии: „Пред градинската ми 
врата стоят 50 журналисти и всички 
питат като вас. От никого не чувам 
да каже, че е прочел нещо от мен. Това 
са само въпроси: как реагира светът? 
Реакция на реакцията на реакцията. 
Аз съм писател, произхождам от Тол-
стой, от Омир, от Сервантес. Оста-
вете ме на мира и не ми задавайте 
такива въпроси“. Хандке отменя след-
ващата си изява и не желае да разго-
варя с журналисти. Уместно звучи съ-
чувствието на хърватския му колега 
Миленко Йергович: хората на Балкани-
те, както и европейците ликвидираха 
големия писател за сметка на полити-
ческия ексцентрик и провокатор. 

Нобеловата награда 
като морална 
институция 
Появиха се и по-нюансирани крити-
ки, насочени най-вече към решението 
на Нобеловия комитет, който, едва    
отърсил се от един скандал за коруп-
ция и сексуален тормоз в собствените 
си редици, забърка нов. „Решението 
свидетелства за високомерие и нехай-
ство, написа в „Нойе Цюрхер Цайтунг“ 
швейцарският журналист и литера-
турен критик Андреас Брайтенщайн. 
„Никой с ясно литературно съзнание 
няма да отрече, че творчеството 
на Петер Хандке притежава мащаб, 
който оправдава присъждането на 
Нобеловата награда. Хандке има епо-
хална роля в поставянето на теми и 
отварянето на очите, той е борец 
срещу закостенели възгледи и липса 
на естетическа взискателност. Твор-
чеството му предлага фойерверк от 
формални игри и културна критика.“ 
Ала Нобеловата награда за литера-
тура, следвайки прогресивния дух при 
учредяването си през 1901 г., е морал-
на институция. Според устава с нея 
трябва да бъде удостоен онзи, кой-
то е създал нещо значимо в идеалис-
тичен план, тоест в нея се пресичат 

морални и естетически критерии. 
Брайтенщайн напомня, че Хандке, кой-
то в есето си от 1996 г. взима стра-
ната на сръбския шовинизъм, под-
хранвайки всякакви спекулации по свой 
адрес, и до днес не се е дистанцирал 
от политическите си заблуди. И една 
препоръка към изпадналия в амнезия 
Нобелов комитет – освен Хандке на-
града би могъл да получи и някой от 
неговите критици от бивша Югосла-
вия, които не по-малко я заслужават – 
Дубравка Угрешич, Бора Чосич, Давид 
Албахари или Джевад Карахасан. 

Хенрик Петерсен, член на Нобеловия 
комитет, защити решението надъл-
го и нашироко. Макар да признава, че 
не всичко, което австриецът е напи-
сал по повод на войната в бивша Юго-
славия, може да бъде оправдано, Пе-
терсен заявява: „Хандке не е военен 
подстрекател“. Югославия за него е 
ключов символ в личен план, което се 
отразява и в произведенията му. Пе-
терсен апелира отговорите на всич-
ки въпроси да се търсят в книгите 
му, които разглеждат „по грандиозен 
начин трудни теми като историята 
и насилието“. Цялото творчество на 
Хандке е пронизано от антифашист-
кото му отношение, той самокри-
тично развива идеята, че наследени-
те идеологии са се вписали в неговия 
език и светоглед. „Особеното при 
Хандке е интроспективният дискурс 
на съвестта в книги като „Бавно за-
връщане. Поуката на Сент Виктоар“ 
или „Китаецът на болката“. Писа-
телят има лична причина да се обя-
ви срещу разпада на Югославия. „Ако 
погледнем ключовото произведение 
„Повторението“ (1986), ще разберем 
колко голям емоционален капитал е 
инвестирал Хандке в освободителна-
та война на Югославия срещу нацио-
налсоциалистическите окупационни 
сили.“ Петерсен допълва: „За мен е от 
решаващо значение, че Хандке съжа-
лява за войната в бивша Югославия, 
че той би предпочел мирно решение 
на конфликтите“. Важно е още, че е 
„радикално неполитически автор“, 
творчеството му е критично спрямо 
идеологиите, повдига етични въп- 
роси, не пропагандира политическа 
програма. „В много текстове разказ-
вачът от първо лице прави опит да се 

Людмила Димова
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дистанцира от идеологическото, от 
света на ценностите, от традицион-
ни символични редове и от „света на 
имената“ (както се казва в „Бавно зав- 
ръщане“), за да създаде в литерату-
рата нови персонални, субективни и 
митологични редове“. А оспорваните 
публикации от 1996 г. са след края на 
войната, отнасят се до дебати в Гер-
мания и не трябвало да се обсъждат 
извън своя контекст. 

Критик на 
следвоенната 
литература 
Петер Хандке е роден на 6 декември 
1942 г. в Грифен, баща му е войник от 
германските части, разположени в Ав-
стрия, а майка му – словенка. Още пре-
ди раждането му майката се омъжва 
за втория му баща – Бруно Хандке, 
войник във Вермахта и трамваен кон-
дуктор от Берлин. Детството на бъ-
дещия писател преминава отчасти в 
Берлин, където преживява следвоен-
ната разруха, но най-вече в Каринтия. 
Внезапното преминаване от един в 
друг свят се отразява на копнежа му 
по гранични места. От 30 години той 
живее в предградието Шавил до Па-
риж. Словения, като страна на пред-
ците му, е идеализирана и играе важна 
роля в късното му творчество.

Като ученик, Петер живее в католи-
чески интернат, посещава гимназия 
в Грац. Започва да следва право, ала 
бързо се среща с писателската си меч-
та. Когато е на 22 години, ръкописът 
на първия му роман „Стършелите“ е 
приет в германското издателство 
„Зуркамп“, получава любезно писмо 
от самия Зигфрид Унселд. Звездата 
на 24-годишния Хандке обаче изгря-
ва в Принстън през 1966 г., на кон-
ференцията на легендарната Група 
47. Осемдесет немски писатели и 
критици, сред които Гюнтер Грас, 
Ханс-Вернер Рихтер, Ханс-Магнус 
Енценсбергер, Петер Вайс, Валтер 
Йенс, Марсел Райх-Раницки и др., се 
събират на 22 април 1966 г. за тра-
диционната среща на групата, на 
която трябва да четат новите си 
текстове. Най-неочаквано думата 
взема младият австриец, когото там 

наричат „момичето“, вероятно за-
ради модната прическа или нежния 
вид. Той обвинява елита на немската 
литература в тотална „описателна 
импотентност“ и липса на рефлексия, 
а критериите на критиката нарича 
„смешни“. Нещо като репетиция по 
обругаване, заради която Хандке по-
лучава цялото внимание на медиите. 
Днес в Ютюб може да се види интер-
вю с дръзкия младеж – с тъмни очила 
и вид на бийтълс. Няколко седмици 
по-късно е премиерата на първата му 
пиеса „Обругаване на публиката“. Слу-
чайно или не, Група 47 се разпада след 
година. Ханс-Вернер Рихтер, който в 
началото е вярвал, че Хандке бързо ще 
бъде забравен, четири години по-къс-
но пише в своя дневник: той е „не само 
един акробат в литературата“, но и 
„акробат на собствената си слава“. 

Клаус Пейман прави през 1966 г. във 
Франкфурт първата легендарна 
постановка на „Обругаване на пуб-
ликата“, а впоследствие и на много 
други пиеси на Хандке, сред които е и 
„Пътуване в кану“, ключова за отно-
шението му към войната в Югославия. 
Днес той казва, че със своите над 20 
пиеси писателят е водеща фигура в 
съвременната драматургия и напъл-
но заслужава Нобел. За силно разду-
тия днешен скандал решаваща роля е 

изиграл необикновеният му характер: 
„Той не е опортюнист, не следва мно-
зинството, изказва своето собствено 
мнение, както трябва да прави писа-
телят… Срещнах го за първи път през 
1966 г. при подготовката на „Обруга-
ване на публиката“, която никой не 
желаеше да постави. Но мен веднага 
ме възторгна … „Обругаване на публи-
ката“ сложи началото на новата те-
атрална литература. И до днес той 
е представител на един театър на 
поезията, не на крясъка, въпреки че 
заглавието сигнализира нещо друго“. 

В „Цайт“ литературният критик 
Улрих Рюденауер прави опит да вър-
не разговора към литературните 
постижения на Петер Хандке, който 
мрази банализирането на езика и кли-
шетата, а книгите му „Вътрешният 
свят на външния свят на вътрешния 
свят“, „Страхът на вратаря от дуз-
па“, „Кратко писмо за дълга раздяла“, 
„Аз съм обитател на кула от слонова 
кост“, „Левачката“ са влезли в кано-
на на поколението след 1968 г. В края 
на 70-те години в „Бавно завръщане“ 
личи стремеж към излизане от линей-
ния разказ, интерес към това какво е 
пространството и как то може да се 
разкаже. В следващите си книги Ханд-
ке разгръща нова поетика, в която 
роля играе самото разказване, движи 
се на границата между изразимото и 
неизразимото. „Неговите изречения 
са криволичещи пътеки из храстала-
ците на съзнанието, те отвеждат в 
непристъпни бленувани територии 
и разклоняващи се ареали… И въпреки 
че прозата на Хандке стои на твърда 
основа, се чувстваш като върху раз-
люляна земя – всичко казано е точно и 
е във висящо положение, всяко изре-
чение е неподвижно и въпреки това 
може да означава противоположното. 
Раздвоението при Хандке е място на 
спотаените поетични истини, които 
езикът прави видими.“ Следва оневи-
няване в морален план – „поетичната 
радикалност може да произведе една 
форма на безогледност в живота, коя-
то се насочва не само срещу него, но 
и срещу неговите приятели и любими 
хора“. 

През 70-те и 80-те години Хандке 
непрестанно се споменава сред пре-
тендентите за Нобеловата награда, 

Хандке през 1966 г. © Suhrkamp
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докато не започва войната на Бал-
каните и той не обединява медиите 
срещу себе си. В хода на дебатите сам 
се радикализира срещу т.нар. светов-
на общественост, срещу тенденци-
озната журналистика, която според 
него произвежда само фейк. Днешният 
скандал е всъщност пореден етап от 
епичните спорове около отличията, 
които през годините застигат писа-
теля. През 2006 г. е обявено, че полу-
чава наградата на името на Хайнрих 
Хайне, учредена в Дюселдорф. Това 
почти съвпада с речта му на погре-
бението на Милошевич, която и без 
това е събрала силно негодувание. 
Наречен е ревизионист, релативист, 
негационист, обвинен е във фалши-
фициране на историята. В разгара на 
последвалата медийна буря три от 
фракциите в Градския съвет на Дю-
селдорф обявяват, че ще гласуват 
срещу връчването на наградата, а са-
мият Хандке се отказва от нея. През 
2014 г. независимо от протестите 
той получава Международната награ-
да „Хенрик Ибсен“, като част от нея 
дарява за детски басейни в Косово, а 
другата част връща „на Норвегия и 
нейния народ“.

Какво	е	истина?
Сръбският писател Бора Чосич, из-
брал изгнаничеството пред режима 
на Милошевич, написа десет години 
след края на войната „Пътят към 
Аляска“ – книга завръщане към бол-
ката от миналото, размисъл върху 
разпада на Югославия, а също и върху 
позицията на Хандке. По повод на Но-
беловата награда Чосич изля горчи-
вата си ирония в текст, публикуван в 
„Нойе Цюрхер Цайтунг“. 

„Половин век след Хамсун той [Хандке] 
взе страната на една престъпна дър-
жава, обожестви нейния водач, прие 
неговите идеи. Той не участваше в 
престъпни деяния, не стреляше с оръ-
дия по Сараево, не се перчеше с отря-
заното ухо на един хърватин. Пред 
тези събития той само поклащаше 
глава, защото ги смяташе за оправда-
ни. Той се поклони пред гроба на покой-
ния диктатор като истински вярващ. 
При което остана най-големият жив 
поет на своята малка страна.“ 

Какво е истина – пита сръбският пи-
сател. „Ницшеанското търсене на 
истината отвъд моралните кате-
гории продължава. На въпроса какво 
е истина големият хърватски поет 
Мирослав Кърлежа отвръща, че не 
знае. Истината е нежелано животно, 
което се мотае някъде в краката ни, 
без да има форма и име. Дали истина-
та е това, което ни изглежда, че е, или 
това, което другите виждат като 
истина? Може би преди тридесет го-
дини Сърбия съвсем не е извършила 

1 Видкун Квислинг е основател на крайнодясна-
та партия „Национално единение“ и ръководи-
тел на правителството на Норвегия по време 
на окупацията на страната от Германия през 
1940–1945 г.

неизброими престъпления спрямо не-
сръбското население, както може би и 
другите не са извършили нищо подоб-
но спрямо сърбите? Може би изобщо 
не съществуват морални вертикали. 
Човекът е двойствено същество, не 
само вратарят се страхува от дузпа, 
страхът е емулсията, в която това 
същество – особено в сегашното раз-
биране за универсума – живее и умира. 
Хората не са от мрамор, а от специ-
ална материя, която не се изчерпва с 
тяхната анатомия, трябва ли всеки 
един във всеки момент да е сдържан, 
решителен, отговорен? 

Това, разбира се, ще използват бе-
совете – не само от романа на 

Достоевски, има ги навсякъде. И ще 
твърдят – в последната война не е 
имало неправди, извършени от сърби-
те, техният лидер не е най-мрачната 
фигура от края на миналия век и мно-
гото млади и стари мъже в Сребре-
ница сами са се погубили. Както една 
част от хърватите все още приемат 
като свое управлението на Квислинг1. 

Може би днес на площад „Теразие“ в 
Белград млади хора ще палят индиан-
ски огньове от радост за Нобеловата 
награда, макар да не са прочели нито 

ред от австрийския писател. Как-
во значение има?... Нали със своето 
решение за Хандке това начетено общес-                                                                                   
тво под кралската корона не е одоб- 
рило бандите на Аркан и палачите на 
Младич! Ала колелото на историята 
се завърта в друга посока и може би 
към други хоризонти. Които мога да 
разбера, но не желая да следвам.“ 

„Все още е буря“ от Петер Хандке, постановка Димитър Гочев, 2011 г.
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В рамките на гостуването си по пока-
на на „Синелибри“ известният съвре-
менен израелски писател А. Б. Йехошуа 
на среща със студенти и журналисти 
каза, че обществото винаги е очаква-
ло да чуе какво ще кажат писателите. 
Не художниците, не музикантите, а 
писателите, които работят с думите 
и в чиито прерогативи е да изковават 
послания. И наистина, тази мисия на 
писателите да се изказват по важни 
обществени казуси, да отстояват 
ценности, да се опитват да предпа-
зят обществото от мании и грешни 

стъпки, тръгва от автори като Емил 
Зола, Томас Ман и Камю, за да стигне 
до някои от днешните нобелисти, 
като Йосиф Бродски или Дж. М. Кутси 
например. Разбира се, огласяването на 
позиции, писането на статии и есета 
не е единственият подход. Има писа-
тели с каузи, които не говорят, а ясно 
ги прокарват в самите си художест-
вени текстове и отличен пример за 
последното е нобелистката за 2018 г. 
Олга Токарчук. Екологичната ѝ кауза, 
застъпването за правата на жените 
и малцинствата са етични убежде-
ния, които тя фино внушава чрез ро-
маните си. 

А вече друг въпрос е, както отно-
во забеляза Йехошуа, дали във време 
като днешното, когато всеки човек 
има претенцията да е автор, да пос-
тва личните си вълнения, убеждения 
и преживявания във Фейсбук, може да 
се опази влиянието на гласовете на 
истинските автори, на тези, които 
успяват да сублимират личното в ис-
тории и послания, значими за по-голям 
кръг хора. И все пак писателите зна-
ят: усилието в името на днешното 
и на бъдещето си струва. И точно с 
това усилие, с вярата, че писателят 
има мисия и тя е много зависима и от 
неговото съвремие, свързваме и едно 
от сериозните имена в днешната 
световна литература – Дубравка Уг-
решич, която беше гост на Софийския 
университет и на издателство „Коли-
бри“ в края на октомври.

Тези от читателите, които внима-
телно са следили интервютата и 
изявите на Угрешич през годините, 
знаят, че публично тя неведнъж е 
заявявала, че днес „писателите са 
напълно безпомощни. „Нямат ника-
къв импакт-фактор“ и трябва да са 
щастливи, ако ги четат няколко души. 
Защото – продължава често пъти тя 

– изкуството в съвремието е безпо-
лезно. Противно на тези свои изказ-
вания обаче, книгите на Дубравка Уг-
решич, особено нейната нонфикшън 
проза, ни карат да я провиждаме като 
достоен наследник на Йосиф Бродски 
и истински отдаден на етичното и на 
каузите писател. Ако се опитаме на-
бързо да обобщим някои от посоките, 
в които се движи мисълта ѝ в нейните 
есета, можем да очертаем и повтаря-
щи се каузи, зад които тя стои.

Едно от важните послания на Дубрав-
ка Угрешич е свързано с културата 
по принцип, и по-специално – с онази 
„културна носталгия“, която може да 
бъде видяна в книги като „Четенето 
забранено“. Носталгия по времето 
на елитарната култура, на ясните 
стойности и йерархии, когато в сила 
е двойката култура-боклук, а писате-
лите са истински авторитети и изпо-
вядват ценности. С други думи, нос-
талгия по модерността и учеността, 
по знанието и битието на изкуство-
то не като индустрия, а като тери-
тория на съсъществуващи ценности.

Неслучайно Угрешич толкова често се 
връща към днешното и говори с от-
рицание за книжната индустрия като 
плод на редакторски настроения и из-
дателско безхаберие, на добре скалъ-
пени реклами и непрочетено съдържа-
ние, на самореклами по уебсайтове, на 
робуване на съмнителни авторите-
ти, на медийни кампании, които пре-
връщат бездарни писания в бестсе-
лъри и които сътворяват нови идоли 
само защото тях ги е харесала някоя 
тв или поп звезда. Днес литература-
та се преживява като футбола според 
писателката, нея всички я могат. Но 
когато всички пишат, когато се че-
тат и добрите, и лошите текстове, 

На	23	октомври	
писателката	Дубравка	
Угрешич	бе	удостоена	със	
званието	доктор	хонорис	
кауза	на	СУ	„Св.	Климент	
Охридски“	и	представи	
романа	си	„Лисица“	
(издателство	„Колибри“,	
2019,	превод	Русанка	
Ляпова).	Поглед	към	едно	
от	сериозните	имена	в	
днешната	литература	

Интелектуалец с 
Амелия Личева

мисия
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настава време на всеобща глухота. 
Затова и съвременното общество 
– настоява Угрешич – е общество на 
подмяната, в което другостта във 
всичките ѝ измерения става нежела-
на. Да си такъв интелектуалец, кой-
то следва конформизма и се нагажда 
към законите на пазара, нито е съ-
ществено и забележимо, нито е вид 
мисия. Затова и в много от есетата 
си Дубравка Угрешич хиперболизира 
културната ситуация на днешното и 
твърди, че правилата в пазарно ори-
ентираната култура напомнят со-
циалистическия реализъм, създавайки 
литература, която е дълбоко реалис-
тична, оптимистична и дидактична и 
която отстоява единствено филосо-
фията на „неизбежното преодоляване 
на личната инвалидност“. 

Оттук още по-разбираемо е защо ка-
уза в есетата на Дубравка Угрешич 
са и всички малцинства – културни, 
етнически, мисловни. Тя не се бои 
да застава на страната на непопу-
лярното. В културен план защитава 
тези, които „не искат да се подчи-
нят на принципите на пазара“, които 
„препрочитат стари книги“, защото 
вкусът им не може да бъде задоволен 
от новите компромисни, комерси-
ални произведения; в мисловен план 

е на страната на ексцентричните, 
чудаците, „екзотичните“, които не 
се примиряват със стереотипите 
и не живеят чрез лозунги и евтини 
реклами. В етнически – защитава 
правото на самоопределение, на раз-
личие, на промяна на идентичност-
та в името на личния интегритет.  
В диалога Изток-Запад Угрешич също 
вижда място за каузи, защото, живе-
ейки като номад, за нея нито грани-
ците са непропускливи, нито хората 
са така различни, че да нямат еднакви 
права. Да я приемат като по-низшес-
тояща, защото е балканка, от това 
тръгва тихото и негласно противос-
тоене, което през личното се превръ-
ща в апел към зачитането на хората 
според качествата и направеното 
от тях. Нещо повече, в днешния свят 
съществува едно духовно изгнани-
чество и то е, което особено вълну-
ва писателката. Това са самотните, 
неспособните да разбират ставащо-
то, да свикват, да се примиряват. Те 
са изгнаниците във всяко простран-
ство, защото са изгнаници от себе 
си, защото по техните критерии и 
духовни нагласи светът винаги е не-
поносим. Може би и затова тя така 
активно мечтае за свят, който да не е 
осеян с пречупени кръстове, метални 

прегради и стени – както навън, така 
и в главите. 

И най-сетне, сред важните каузи на 
Дубравка Угрешич е и каузата за ези-
ка, едновременно глобален и локален, 
език отвъд клишетата, език, който 
оформя модел на свят, в който вра-
жеската лексика е само спомен. Език 
(„Американски речник“), зад който 
стои мислене нито на хърватски, 
нито на английски, нито на какъвто и 
да е друг конкретен език, а стои един 
език-речник на другия, третия език, 
езика на абсолютния бездомник, на 
чужденеца, който трябва да намери 
дом където и да е по света. Речник, 
който е като празната къща, която 
безцелно се запълва, като огледало, 
от което задължително се очаква ня-
какво отражение... Речник на изчезна-
лите имена, усещания, пространства, 
земи, подменени и заменени от други, 
които отново и отново трябва да се 
усвояват. Защото в крайна сметка 
един такъв език-речник е и вид прена-
писване на историите, възможни на 
този език, защото той не е задължи-
телен, а пожелателен, не е властови 
и авторитарен, а е избираем. Език, 
който е пуснал корени във въображе-
нието и с това по парадоксален начин 
е станал по-реален.

Дубравка Угрешич е родена през 1949 г.        
в Кутина, Хърватия, в семейство на 
хърватин и българка. По време на етни-
ческите конфликти в бивша Югославия в 
началото на 90-те избира доброволното 
изгнание и емигрира в Холандия. Преве-
дени на повече от 20 езика, творбите 
є са удостоени с престижни отличия, 
сред които наградата на Берлинска-
та академия по изкуствата „Хайнрих 
Ман“, Международната литературна 
награда „Нойщад“, има номинация за 
Международната награда Ман Букър. 
На българския читател са познати 
книгите є: „Форсирането на романа 
река“, „Американски речник“, „Култура 
на лъжата“, „Музеят на безусловната 
капитулация“, „Четенето забранено“, 
„Министерство на болката“, „Няма 
никой вкъщи“, „Баба Яга снесла яйце“.  

фотография Велко Ангелов, „Дневник“
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Литературата е за

Това	издание	на	вашия	превод	на	
Сафо	–	„100+1	фрагмента“,	всъщ-
ност	е	преиздание	на	публикувана-
та	от	издателство	„Стигмати“	
през	2009	г.	книга.	То	е	в	памет	на	
издателката	Малина	Томова	и	ху-
дожничката	Яна	Левиева.	Проме-
нихте	ли	нещо	в	него?

Книгата на „Стигмати“ беше толкова 
красива, че решихме да не променяме 
нищо при преиздаването. Единстве-
но в оформянето на корицата има 
малка намеса от дъщерята на Яна 
Левиева – Неда Ангелова. Това ми се 
струва единственият правилен на-
чин да съществува това издание. В 

него има толкова много от духа на 
Малина и Яна, че трябва да го пазим 
непроменено. 

В	предговора	се	спирате	на	„кли-
шето“	Сафо,	митологизирането	на	
древните	поети,	„довършването“	
на	стиховете	им	при	превода	или	
пък	допълнителното	„опоетизира-
не“,	което	преводачът	извършва.	
Вие	как	се	справихте	с	тези	слож-
ности	и	наслоявания?

Извърших дълго, подробно и доста 
уморително изследване (по-точно 
разследване) около всички факти, 
свързани както с биографичните дан-
ни на Сафо, така и с произхода и тъл-
куването на запазените фрагменти. 
Кръстосвах многократно всяка ин-
формация и всеки вариант за превод 
на текстовете. Сравнявах преводи 
на езиците, които владея. Работейки 
върху самите фрагменти, се постарах 
да се съсредоточа строго върху думи-
те, да извлека максимално много пое-
зия от вкуса, тежестта и окраската 
на всяка дума в тях. 

Казвате,	че	единственото	сигур-
но	в	разказите	за	Сафо	е	„моята	
Сафо“,	т.е.	личната	гледна	точ-
ка,	индивидуалното	възприемане	
на	поезията	є.	Каква	е	„вашата“	

Сафо	–	какво	ви	пленяваше	или	пък	
измъчваше,	когато	я	превеждахте?

Измъчваше ме огромната отговор-
ност спрямо името на Сафо. Също 
така, тъй като запазеното е наисти-
на много малко по обем (да не забра-
вяме, че разполагаме само с едно цяло 
стихотворение, всичко останало са 
откъслеци), всяка фраза, всяка дума 
имат особено голяма тежест. Това 
правеше всеки преводачески избор 
особено труден. Колкото до „моята 
Сафо“, представата ми за нея е съв-
сем проста и изчистена: една гениал-
на жена, пишеща великолепна поезия. 
Мисля, че точно тази простота е все 
още много трудно да бъде приета. 
Ако някой ден фигурата на „една ге-
ниална жена, пишеща великолепна 
поезия“ бъде възприемана като нещо 
естествено, без постоянната по-
требност да бъде обяснявана като 
някаква странност, представяна 
като изключение, жертва или символ, 
то сигурно съдбата на всяка пишеща 
и изобщо творяща жена би била по-ле-
ка и справедлива. 

Ако	трябва	да	кажете	думи	за	
нейната	поезия	на	читател,	кой-
то	никога	не	е	чувал	за	нея,	нито	
за	времето	є,	как	щяхте	да	му	я	
представите?

Мисля, че трудно ще се намери някой, 
който не е чувал за Сафо. Проблемът 
е, че всички са чували за нея някакви 
исторически недоказани или откро-
вено измислени неща. Бих посъветва-
ла всеки читател да забрави каквото 
мисли, че знае за тази жена. Да забра-
ви дистанцията във времето, загу-
бените парчета от фрагментите, 
липсата на контекст и биографични 
сведения и да се остави на малкото 
силни и красиви думи, които достигат 
от нея до нас. И ако тези думи отек-
ват в него по особено силен начин, то 
означава, че този читател има чудес-
ния късмет да е истински влюбен. 

СВОБОДНИТЕ

Благодарение	на	
Издателство	за	поезия	ДА	
се	появиха	отново	„100+1	
фрагмента“	от	Сафо	в	
превод	от	старогръцки	на	
Яна	Букова.	Тази	поезия	не	
само	влиза	в	учебници	по	
литература,	тя	е	красива,	
изразителна	и	създава	
свят.	Това	издание	е	
поводът	за	разговор	с	Яна	
Букова.

С	Яна	Букова	
за	превода	
на	Сафо	и	
за	поезията	
с	качество	
разговаря	Катя	
Атанасова

фотография Владислав Христов
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Дали	е	възможно	поетът	преводач	
да	се	спаси	от	собствените	си	виж-
дания,	интуиции,	от	изградения	си	
поетически	почерк,	когато	превеж-
да?	И	ако	да,	кое	помага?

Може да внимава единствено да не 
преекспонира личното си присъствие 
в текста. Но разбира се, почеркът му 
винаги остава различим. Преводачите 
са като музиканти, които работят 
върху една партитура. Днес тази 
Сафо е в мое изпълнение. Утре ще е в 
изпълнението на някой друг. Това, в 
което също вярвам, е, че преводачът 
неизбежно превежда не само на своя 
език, но и на естетиката на своето 
време. Процесът е двоен. Аз преда-
вам Сафо не само на български, но в 
свободния стих и фрагментираната 
естетика на поезията на ХХ и ХХI в. 
Колегите ми от ХIХ век са „довършва-
ли“ и „оцялостявали“ фрагментите и 
често са ги представяли в куплети и 
рими. Всяко пре-веждане на текста 
през огромното море от време неиз-
бежно свършва в едно конкретно ези-
ково и поетично „сега“. Сафо (и всеки 
от античните) достига до читатели-
те всеки път според разбирането за 
поезия на даден исторически момент. 
Затова и преводите остаряват. За-
това периодично се появява потреб-
ност от нови преводи. 

Да	поговорим	за	поезията	днес.	
Времето	ни	не	е	много	„поетич-
но“.	Все	още	се	налага	мнението,	че	
писател	е	този,	който	има	роман.	
Някак	поезията	и	късата	проза	не	
са	„достатъчни“.	Какво	мислите	
за	това?

„Поетично“ време не мога да се сетя 
да е съществувало някога. Да не гово-
рим, че няма по-голям враг на поезия-
та от т.нар. „поетичност“, каквото 
и да се съдържа в това название. На 
социалните сътресения реагират 
– злободневно и журналистически – 
обикновено пишещите лоша поезия. 
Поезията с качество винаги съдържа 
кризите в себе си, за нея не същест-
вуват „спокойни периоди“ в истори-
ята. Мисли и напипва напреженията 
още преди да бъдат усетени, пред-
вижда симптомите на сривовете още 
преди най-малката податка. Това е 

работата ѝ. Това е, което я прави 
качествена. 

Вашият	роман	„Пътуване	по	по-
сока	на	сянката“	(с	две	издания	–																																								
„Стигмати“,	2009,	и	„Жанет	45“,																																																																					
2014)	 е	 една	 от	 силните	 книги	
в	последните	десет	години.	Той	
демонстрира	 способност	 да	 се	
конструира	цялост	от	истории,	
„собствена“	стилистика,	поставя	
въпроси	за	днешния	човек.	Мислите	
ли	за	нов	роман?	Вие	как	възприема-
те	себе	си	–	като	поет	или	прозаик?

И друг път съм казвала, че възприемам 
себе си като поет. Гледната ми точка 
на поет определя прозата ми. Опит-
вам различни жанрове, защото ми ха-
ресват изпитанията, които предлага 
работата в една непозната област. 
Обичам този вид предизвикателство. 
Замислянето, конструирането и до-
веждането докрай на роман е изклю-
чително трудно нещо. Независимо че, 
както казвате, романи се пишат ма-
сово. Да се направи това добре е из-
ключително трудно, така че предиз-
викателството за мен продължава. 

Как	се	отнасяте	към	читателя?	

Някои	го	пренебрегват,	други	го	
издигат	на	пиедестал.

Отнасям се с доверие. Избирам чи-
тателите си (книгите ми ги избират 
т.е.), както избирам приятелите си: 
хора, с които имам общи интереси, 
сходни търсения и литературни лю-
бови; хора, с които бих могла да имам 
общ език, да се разбирам без излишни 
обяснения, на които чувството ми за 
хумор е достъпно; накратко казано, 
хора, с които бих могла да водя пъл-
ноценен диалог. Диалог се води един-
ствено с равен. Нито с някого, когото 
коткаш и обгрижваш, нито с някого, 
на когото гледаш отвисоко. 

Какъв	живот	има	литературата	
в	днешния	визуален	свят,	в	който	
„бързината“	е	важна?

Не мога да разбера защо за днешното 
време се говори, все едно е някакъв 
тоталитарен режим, който ни нала-
га да се държим по един-единствен 
неотменим начин. Степента на от-
даденост на тази „бързина“ все пак 
е въпрос на лично решение. Никой не 
е опрял пистолет в слепоочието на 
никого, карайки го да цъка с телефо-
на си или да се отегчава до смърт, ако 
му се наложи да изтърпи пет минути 
тишина насаме с мислите си. Литера-
турата е за свободни хора. Хора, спо-
собни на свободен избор. Животът ѝ е 
именно в тази свобода. 

Как	си	представяте	ролята	на	
писателя	днес?	Може	ли	той	да	
влияе	на	социалнополитическите	
процеси?

Ролята на писателя днес е тази, коя-
то е била винаги – да говори с макси-
мална точност, наблюдателност и 
истинност за човешката ситуация. 
За това, което остава непроменимо 
в нея, и за това, което всяко време 
оформя по различен начин. Литерату-
рата формира възгледи и преобръща 
представи след голямо натрупване 
във времето, много бавно и почти 
неусетно. Който очаква някаква пря-
ка резултатност, нека се приготви 
да бъде разочарован. Обществото 
догонва книгите със закъснение от 
десетилетия, понякога от столетия. 
Толкова бавно, че понякога забравя, че 
именно книгите са го променили. 
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Има понятия, през които могат да се 
мислят цели епохи. И френският ис-
торик Жан-Клод Шмит е убеден, че 
думата ритъм – в единствено и мно-
жествено число – е сред тях, доколко-
то и днес присъства навсякъде: зали-
ва медиите, все едно дали става дума 
за бликащи страсти след футболен 
мач или рок концерт, за икономическа-
та рецесия или възмогването от нея. 
Лекарите се борят със сърдечните и 
дихателни аритмии, а политиците – 
със структурните реформи. Препода-
ватели и ученици са включени в общ и 
нерядко непосилен учебен ритъм, да 
не говорим за родителите. Всички, 
които работят, гледат да запазят 
темпото, но същевременно всеки 
трети капва от умора заради „адския 
ритъм“ – триадата „пътуване – бач-
кане – спане“ препращаща към сати-
рата на Чаплин от филма „Модерни 
времена“ (1936).

Ако сте смаяни защо говорим за всич-
ко това по повод на книга, изследва-
ща Средновековието, възражението 
не се приема. Тъкмо тук е времето да 
се направи най-важното уточнение: 
авторът на тази книга – Жан-Клод 
Шмит (род. 1946 г.), почетен професор 
от Висшето училище по социални нау-
ки в Париж – е не само изтъкнат меди-
евист, но и представител на френска-
та школа по „нова история“, наречена 
„Анали“. И като ученик на знаменития 
историк Жак льо Гоф (впрочем първи 
читател на въпросния труд), изцяло 
приема неговата теза за „дългото“ 
или направо „несвършващо“ Средно-
вековие, разпростиращо се от Къс-
ната античност (IV в.) чак до Новото 
време (XIX в.), на което дълго не му се 
вижда краят. С други думи, историята 
е единен свят от пластове, времена 

и ритми, а в случая става дума и за 
единното пространство на христи-
янската цивилизация, основополагащо 
за Европа. И като говорим за думата 
„ритъм“, авторът се позовава на едно 
изследване на Емил Бенвенист, което 
доказва, че тази дума е била позната 
още от досократиците и Платон, 
ограничавайки се предимно до поези-
ята, музиката и танца, а вече средно-
вековната традиция е разширила зна-
чението на rhytmus до обработването 
на земята, литургичния календар или 
смяната на сезоните като цяло.

Наистина „ритъмът“ в Средните ве-
кове се разширява в посока на музика-
та, числата, пропорциите и хармони-
ята на небесните сфери. Тъкмо тази 
„музика“ вдъхва живот на Творение-
то, независимо че понятието „ри-
тъм“ отсъства от Светото писание. 
Има обаче други, по-общи понятия, 
както показва Жан-Клод Шмит, и те 
са: ordo, mensura, numerus, ratio (ред, 
мяра, число, основание). Един стих 
от Книгата Премъдрост Соломонова 
(11:21) често бива цитиран от средно-
вековните магистри: „Ти си наредил 
всичко с мяра, брой и тегло“. 

Ето защо, размислен над разликите 
между средновековните и съвремен-
ните схващания за ритмите, авто-
рът решава да придаде на мащабното 
си изследване от близо 600 страници 
„ритъм“, който да следва изначал-
ния ход на нещата. Тоест, вместо да 
структурира книгата си в три или 
четири части, както е прието сред 
днешните историци, той решава да 
ѝ придаде обем тъкмо от шест час-
ти – препратка към Шестте дни на 
Творението (Бит. 1:1-31). Резултатът 
е истински „свод на ритмите“, по по-
добие на мащабните „суми“ на средно-
вековните схоласти. 

И така, „Ден първи“ е посветен на 
метриката, ритмиката, образите 
на музиката и музиката на образи-
те, както и на цветовите редувания. 
„Ден втори“ – на ритмите на тялото 
и света, където стигаме до краката, 
ходенето, танцовите стъпки, диша-
нето, че дори и до кръвопускането 
или времето за гладуване. „Ден тре-
ти“ ни потапя в ритмите на самото 
време – манастирското летоброене и 
прозвъняване на часовете, камбани-
те, часословите и „схоларските рит-
ми“. След което идва „ден четвърти“ 
– ритмите на пространството (мес-
та и пътища). Тук авторът развихря 
фантазията си на изследовател, об-
ръщайки поглед към всякакви „въоб-
ражаеми ритми“ – небесни шествия 
и сънища, откроявайки фигурата на 
homo viator, на странника и поклон-
ника по средновековните друмища, 
дето живи вървят и заради мъртви-
те (т.нар. „вървене за мъртвите“, 
измолващо тяхното спасение). „Биде 
вечер, биде утро, ден пети“. В този 
„ден“ Жан-Клод Шмит се спира на 
„средновековната история“ и епохи-
те на света – според св. Августин и 
есхатологията на Йоаким от Фиоре 
(според него шестата епоха започва с 
въплъщението на Христос).

За да стигнем до „шестия ден“ – на 
промяната на ритмите. И тук всичко 
става различно – „ритъмът“ преми-
нава в „аритмия“. Появяват се „ин-
дивидуации“ и „иновации“ – например 

Петър Бойков

„Ритмите	през	
Средновековието“,	Жан-
Клод	Шмит,	превод	
от	френски	Недка	
Капралова,	издателство													
„Изток-Запад“,	2019	г.

Всемирът	на	ритмите
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големите ваканции в Университети-
те. Създава се нов „ритъм“, съотве-
тен на появилото се „ново“ или „сво-
бодно“ време. Много се спори по това 
кога се появява „първото ускорение“. 
Немският социолог Хартмут Роза 
твърди, че около 1750 г. „ритъмът на 
живота“ в Западна Европа започва да 
се ускорява. А как е било преди това? 
Книгата „Ритмите на Средновекови-
ето“ убедително показва някои „но-
вовъведения“ още от XIII–XIV в. – но-
вите „ритми“ на централизираната 
власт и „аритмията“ на тълпата, ри-
тъма на градския труд и аритмията 
на „утопиите“, които изобилстват 
като жанр далеч преди сър Томас Мор.

В „епилога“ – своеобразен „седми ден“ 
на творбата – авторът настоява, 
че се е опитал да осмисли библейския 
разказ във всекидневните му изме-
рения, като един вид „редене на ке-
ремиди“, с неговите трудни напасва-
ния, по силата на които обществото 
малко по малко се променя и един ден 
се озовава във вид, доста различен 
от онова, което е било. И трябва да 
признаем, че „съвременните рит-
ми“ в анализа непрекъснато се пре-
плитат със средновековните. Русо 
е бил автор на статията „Ритъм“ в 
„Речник по музика“, в която яростно 
критикува специалистите по мета-
физика, подценяващи влиянието на 
такта и темпото върху мелодията. 
И не друг, а Бодлер се оплаква от бит-
ката на поета с римите по парижкия 
паваж: „аз тръгвам сам и рими, / из-
дебнали ме ловко, / започват с мен 
отчаяна фехтовка, / по думите се 
плъзгам като по стар паваж, / додето 
се натъкна на някой стих пламтящ“ 
(„Слънцето“, превод Кирил Кадийски). 

Какво да говорим тогава за „свобод-
ния стих“ или „додекафонията“ в му-
зиката на ХХ век? През 1960 г. Ели-
ас Канети пък ще напише в „Маси и 
власт“: „ритъмът води началото си 
от ритъма на краката“. Не е ли това 
едно неосъзнато артистично „пок-
лонничество“? В същото време гра-
фиката на художници като Паул Клее 
силно се доближава до началата на му-
зикалното нотиране, а Сергей Айзен-
щайн разработва същите принципи в 

книгата си „Методът“ (1941), в която 
на ритъма е поверена ролята на ди-
намичния оператор в отношението 
между движещото се пространство 
на образа и времето в музиката (ин-
тересна препратка към анализа на 
„музиката на образите“ от главата 
„Ден първи“ в книгата).

Не по-малко интересни са и препрат-
ките в темата за „социалните рит-
ми“ – от Средновековието до наши 
дни. Днес социалните науки продъл-
жават да изследват с тревога уско-
ряването на „ритмите на света“ и 
техния необуздан бяг, провокиран от 
неудържимия консумативизъм, кой-
то пилее ресурсите на планетата. 
Отделни страници от книгата на 
Жан-Клод Шмит пряко обвързват „ри-
тъм“ и „криза“, и то по доста необи-
чаен начин. Както знаем, от началото                                                               

на ХХ в. редица идеолози поставиха 
акцент върху ролята на ритмите 
за сплотяването на обществени-
те редици и това доведе до появата 
на тоталитарните режими, подчи-
нили Европа. В наши дни, пише той, 
„противоречивите ритми на „гло-
бализирания свят“ ни карат да раз-
мишляваме върху условията на една 
„политическа ритмология“ (Пиер Ми-
шон), пригодена към нашето време“.

Ала, както сам настоява авторът, 
въпросите на историка са въпроси 
на „неговото време“ и той просто не 
може да измисли други. Исторически-
те паралели винаги са интересни, но 
с тях трябва да се внимава – зад при-
видната еднаквост на думите в реч-
ника обикновено се крие голяма разли-
ка в съдържанията. Прочетете тази 
книга и ще се убедите в това. 

Себастиан Брант, 
„Корабът на лудите“,  
XV вeк: триумфът на 
аритмията. Пътуване 
към Нарагония – стра-
ната на лудите
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Какво е религията? Безспорно на този 
въпрос са дадени множество отгово-
ри и безчет дефиниции – от схваща-
нето, че религията е вътрешната 
насоченост на културата, в която 
последната постига своята „среща 
със свещеното“, до твърдението, че 
е просто останка от по-ранните ста-
дии на човешкото развитие, която би 
трябвало да залезе с модернизацията 
на обществото. В една от по-ран-
ните си книги („Това не е религия“,         
2013 г.), посветена на разбирането 
на религиозния феномен, Владимир 
Градев говори за нея като система 
от символи и вярвания, ритуали и ми-
тове, даваща общата рамка, в която 
дадена култура осъществява среща-
та си с Божественото – с ритуали-
те, свещените сгради и предмети, с 
храната, облеклото, езика, както и с 
основните забрани: къде не може да 
се живее, какво не бива да се яде, кога 
не трябва да се работи... Подобно оп-
ределение навежда на мисълта, че на 
някакъв етап от развитието на рели-
гиозното все пак възниква въпросът 
за неговото изчерпване и надмогване. 
В един от текстовете си Александър 
Шмеман, който е сред най-изтъкна-
тите православни богослови на ХХ 
век, заявява дръзко, че в най-дълбокия 
си смисъл християнството е всъщ-
ност край на религията. Според еван-
гелския разказ, описващ срещата със 
самарянката, Христос не оставя ни-
какво съмнение в това: „Жено, повяр-
вай Ми, че настъпва час, когато нито 

в тая планина, нито в Йерусалим ще 
се поклоните на Отца... Но иде час и 
дошъл е вече, когато истинските по-
клонници ще се поклонят на Отца с 
дух и с истина, защото Отец иска та-
кива да бъдат, които Му се покланят“ 
(Иоан. 4:21, 23). Към това можем да до-
бавим и факта, че тъкмо тази свобода 
от „религията“ в най-прекия смисъл 
на думата е давала повод на езичници-
те да обвиняват първите християни 
в атеизъм, тъй като последните не се 
занимавали нито със свещена геогра-
фия, нито с храмове, нито с култове.

Може да се каже, че последната кни-
га на Владимир Градев, посветена на 
„мистиката в праксиса на опита и ей-
доса на породената от него рефлек-   
сия“, е всъщност приближаване до 
тази свобода от „религията“ в опита 
на мистиците. Разбира се, мистикът 
съвсем не е атеист в модерния смисъл 
на думата, напротив, той не се съм-
нява ни най-малко в Божието същест-
вуване. И все пак е „арелигиозен“, тъй 
като среща Бога без посредничест-
вото на религията, вън от нейните 
догми, предписания, култове, свеще-
нослужители. В ядрото на мистич-
ния опит е излизането от себе си и 
непосредственото възприемане на 
Божието присъствие, което е вина-
ги скрито и тайно. И ако религията 
е отношение, което свързва, но не 
премахва различията между човека и 
Бога, то мистиката снема несъизме-
римостта, за да осъществи немисли-
мото за разума единение между край-
ното и безкрайното. Наред с това, за 
религията и религиозните институ-
ции е неизменно присъщ стремежът 
да „администрират свещеното“, с 
други думи, те са носители на власт, 
която единствено може да санк-
ционира допустимото и през която 

Вкусът наДимитрина Чернева

	„Приближавания“,	
Владимир	Градев,	
Фондация	„Комунитас“, 
2019	г.

ТАЙНАТА

„Мистичното	
желание	не	е	
отчайващо	
неопределено,	
както	това	на	
очакващите	Годо	
клошари.	Него	го	
измъчва	жаждата,	
която	е	утолима	
само	с	живата	вода.“		
	Владимир	Градев



само минава пътят на спасението. 
А мистичният опит е винаги личен и 
самотен, той се изплъзва от всяка-
къв контрол и канализиране, понеже 
„вятърът духа, дето иска, и гласа му 
чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде 
отива; тъй бива с всекиго, роден от 
Духа“ (Иоан. 3:8). 

В „Приближавания“ Владимир Градев 
изследва развитието и различните 
употреби на понятието „мистика“, 
като обръща особено внимание на 
разширяването на неговото значение 
през епохата на Модерността, без да 
подминава въпроса за въображаемо-
то и психопатологичното в него. Тази 
„вкусна наука“ за скритото, но не и 
за окултното, позволява да се опита 
тайната и да се вкуси незнайното. 
Затова и я наричали така в миналото, 
позовавайки се на библейските сло-
ва: „Вкусете и ще видите, колко благ 
е Господ!“ (Пс. 33:9). Следвайки класи-
фикацията на американския психо-
лог Ейбрахам Маслоу, който разделя 
хората на „върхари“ и „не-върхари“ 
в зависимост от това дали са пре-
живели мигове на екстаз като „вър-
хови опити“, авторът определя себе 
си като „не-върхар“. И признава, че 
чувства как цялата тази дълбина го 
гледа и го подканва да се приближи 
към нея: „Слушам, чета разказите на 
тези, които казват, че се връщат 
от чуждата страна, където са виде-
ли Бога, опитвам се да ги разбера... 
Тези разкази не ми дават огледало на 
моето знание и мислене, а ме зоват 
да изляза и аз извън себе си“. Защото 
основното изискване за всяка мисти-
ка е подреждането на афектите и на 
разума, и тяхното превъзмогване от 
опита, който е едновременно влиза-
не навътре в себе си и излизане от 
себе си. Една от характеристиките 
на този опит е пасивността. На фона 
на нашето време, което привилеги-
рова действието, мистичната па-
сивност е несвоевременна и парадок-               
сална. Същевременно тя е по особен 
начин активна, понеже се основава 
на аскезата и умъртвлението, чиято 
цел е не осъществяването на аза, а 
неговото обезсилване. „Тя се основа-
ва в пасивността, в оставянето на 

изпитанието на нощта и крайност-
та, в отварянето за нахлуващата в 
душата другост. Мистиката е теопа-
тия, а не теология. Тя е изстрадване 
на Бог, а не говорене за Него.“ И да, и 
не обаче. Защото, макар да не е плод 
на писателски гений, мистиката е 
заедно с това изкуство да се разказ-
ват истории за срещата и единение-
то с божественото. Да, мистикът 

не е автор, а само преводач, и то не- 
изменно приблизителен. Защото как се                                               
описва неописуемото? Езикът трябва 
да изкаже както невъзможността на 
мистичния опит, тъй и неговата ре-
алност. Тъкмо затова словото на мис-
тиците е тъмно и тайно, загадъчно и 
озадачаващо. То е родствено на пое-
зията, внушава, а не дефинира, служи 
си със смели метафори и поразяващи 
парадокси. 

Но не мислете, че тази книга е суха 
теория или отстранено умозрител-
но разсъждение за природата и езика 
на мистичния опит. Тъкмо обратно, 
тя се вписва в традицията на древ- 
ногръцкото разбиране за теория-
та като виждащо знание, което хем 

участва в събитието, хем го вижда 
с очите на ума, хем съумява да по-
стигне същността му, осмисляйки и 
изразявайки преживения опит. Вла-
димир Градев разказва увлекателно и 
проникновено историята на срещата 
между човека и Бога, повторена мно-
гократно, но винаги по нов и своеоб-
разен начин, като разказ, който има 
предисловие, начало, среда и край с 
послеслов. Предисловието е копнение-
то, началото е излизането и поемане-
то в тъмната нощ, следват пречист-
ващите перипетии на пътуването, 
драматичното слизане и възлизане 
на душата към абсолютното, а след 
това и екстазът, пълното изгубване 
и разтваряне в бездната на Божията 
любов. Накрая неизбежно идва послес-
ловът с болезнената реакция на връ-
щането обратно. „В мистичните 
кризи, отбелязва Чоран, стоновете 
на жертвите са успоредни на стоно-
вете на екстаза.“ Данте Алигиери, 
Рамон Лул, Майстер Екхарт, Хилде-
гард от Бинген, Маргьорит Порет, 
св. Катерина Сиенска, Ети Хилезум, 
св. Тереза Авилска, св. Йоан Кръстни, 
Ал Халладж, Симон Вейл... Не всички 
са християни, но всеки от тях извър-
вява непредвидимите и криволиче-
щи пътеки, „докле душата се оголи и 
стане способна на стъпката отвъд и 
се яви на срещата“, докле се осмели да 
стигне границите на разума и вярата. 
Ала също тъй трябва да се добави, че 
душата става способна и се осмелява, 
понеже Бог я избира и нахлува в ней-
ния живот, а опитът от Неговото 
присъствие разчупва всички форми, с 
които Го отъждествяваме. Уязвими и 
недосегаеми, свободни и смирени, съ-
зерцателни и деятелни, мистиците 
са живи оксиморони. И понеже малцина 
са онези, които са способни рационал-
но да прояснят и подредят божестве-
ната лудост, тези оксиморони биват 
нерядко отхвърляни, заглушавани или 
заличавани. Но както казва Хегел, ци-
тиран от Владимир Градев, понякога 
трябва да се пръсне сърцето на все-
мира, за да се достигне до по-висшия 
живот, необходимо е да се пръсне сър-
цето на човека, за да се яви сиянието 
на другия живот. 

„Знам,	че	той	
не	ме	обича.	Как	
би	могъл	да	ме	
обикне?	И	все	пак	
нещо	дълбоко	в	
мен,	точка	от	
мен	самата,	не	
може	да	се	възпре,	
треперейки	от	
страх,	да	мисли,	
че	въпреки	всичко	
той	може	би	ме	
обича.“	
Симон	Вейл
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Да, на повърхността тук всичко е 
спокойно. Млад мъж седи пред каби-
нета на лекаря и дълго чака да бъде 
извикан, една уморена жена избира ко-
ледни подаръци, друг млад мъж влиза 
в малка пекарна, за да си купи вестник 
и хляб, а младо момиче танцува в но-
щен клуб в петък вечер... В сборника 
с кратки разкази „Всеки ден крие в 
себе си друг“ Гаст Грьобер разказва 
уж делнични истории – на пръв поглед 
съвсем обикновени, които могат да се 
случат и тук, и в Люксембург или къ-
дето и да е другаде по света. После се 
оказва, че нищо не е такова, каквото 
изглежда – да, на повърхността всич-
ко е спокойно, но Гаст Грьобер не се 
интересува от повърхността. Него 
го вълнуват болезнените спомени, 
ретроспекциите, вътрешните мо-
нолози и неподозираните дълбочини. 
Трябва да се отбележат и многоброй-
ните вътрешни монолози на героите, 

На повърхността всичко е спокойно

Оля Стоянова 

„Всеки	ден	крие	в	себе	
си	друг“,	Гаст	Грьобер,	
превод	от	немски	Елена	
Димитрова,	издателство	
ICU,	2019	г.

Гаст Грьобер (род. 1960 г.) е педагог по об-
разование с дългогодишна преподавателска 
кариера. Смятан е за експерт в сферата на 
образованието в Люксембург. „Всеки ден крие 
в себе си друг“ е третата му книга. По лич-
ната препоръка на автора преводът е от 
немски, като немската версия е дело на твор-
ческия тандем Гаст Грьобер и Роберт Сте-
фан, който е редактор и издател на автора. 
Двамата обогатяват текста с бележки за 
някои специфични за Люксембург думи и изрази. 

но и необичайното съчетание от дис-
танцираност и от изключително по-
етичен език на места.

Някои от разказите, които ще про-
четете, може да влязат в конфликт 
с личния ви опит или просто да са 

различни от него. Писането и чете-
нето са начини да откриваме и осмис-
ляме гледни точки, моменти на разми-
съл, пише Гаст Грьобер в предговора 
на българското издание. 

Инцидент, тежка болест, загуба на 
близък човек, болезнена раздяла или 
неочаквано насилие – това са онези 
събития, които нарушават обичайния 
ход на нещата. И след тях нищо вече 
не е същото. Грьобер е чувствителен 
към парадоксите във всекидневния 

живот и умее да ги улавя, изследва 
степените на болката и как отдел-
ните хора реагират на загубата. В 
същото време не е трудно да забе-
лежим, че във всеки от тези девет 
кратки разказа се промъква идеята 
за вината и провала. Промъква се и 
идеята за литературата и книгите, 
които могат да осмислят живота на 
даден човек, или поне са успявали да го 
правят до определен момент – геро-
ите четат книга или правят анализ 
на романи, откриват паралели между 
собствения си живот и сюжета на ро-
мана. В един от разказите – „Лошите 
моменти са мимолетни и Земята така 
или иначе продължава да се върти“, 
героят открива роман, който почи-
налата му съпруга – литературна 
критичка, така и не успява да дочете, 
и той внезапно решава да напише ре-
цензия за книгата вместо нея.

Да е увлекателно четиво – това за 
Линда винаги беше от първостепен-
на важност; историята трябва да се 
движи, нещо трябва да се случва в нея. 
Ако по тази точка всичко с текста бе 
наред, преминаваше към обследване 
на езика – педантична като учител-
ка, анализираше синтаксиса, съот-
несен към сюжета, лексиката във 
връзка с главните герои. Задоволеше 
ли текстът изискванията ѝ и в това 
отношение, го приклещваше с анализ 
на ситуативните описания, прове-
ряваше елементите на историята, 
контекста, информацията за места 
и действия, и да, оглеждаше доколко 
всичко това е съгласувано в цялото. 
Точно така реши да постъпи и той с 
въпросния роман. В крайна сметка на-
писа чудесна критика.

Впрочем част от разказите във „Все-
ки ден крие в себе си друг“ са написани 
във второ лице, което още повече скъ-
сява дистанцията между разказвача и 
читателя. Иначе този сборник идва с 
две големи отличия – с тази книга Гаст 
Грьобер става носител и на Европейс- 
ката награда за литература през 2016 
г., и на Държавната награда за лите-
ратура на Люксембург за 2014 г.



На повърхността всичко е спокойно
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Ирини Жамбонас

Иван Бърнев във филма „Бащата“,       
реж. Кристина Грозева и Петър Вълчанов
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Киноманите от морската ни столи-
ца посрещат през годините автори 
на филми от Фестивалa на червено-
кръстките и здравни филми (прекъс-
нал и възстановен преди няколко го-
дини) и Международния фестивал на 
анимационното кино (сега под името 
„Световен фестивал на анимацион-
ния филм“, възроден от Анри Кулев). 
Към тях преди 25 години се присъеди-
ни „Любовта е лудост“, а тази година 
картината довърши Международни-
ят фестивал за късометражно кино 
„В двореца“. И ако направим кратка 
и бърза аритметика, се оказва, че за 
близо два месеца Варна е домакин на 
пет филмови фестивала. Това неми-
нуемо има своите добри и лоши после-
дици и една от негативните е, че на 
най-стария и представителен за бъл-
гарското игрално кино форум „Златна 
роза“ липсваше публиката. Друга въз-
можна причина за отлива на публика е 
отсъствието на реклама, липсата на 
медиен интерес и т.н. Въпреки че Ва-
рна е домакин на този форум от 1961 
г., публиката вече е променена, ражда 
се нова, а брандът „Златна роза“ не 
бива да се оставя само на инерцията 
и традицията. Напротив, организа-
торите трябва да надграждат и раз-
ширяват публиката. Това обаче няма 

как да стане, когато фестивалът се 
открива с чужд филм. Противно на 
всякаква здрава логика и дори тради-
ция, тазгодишният фестивал „Злат-
на роза“ се откри с филма „Лалета, 
любов, чест и колело“, копродукция 
между Италия, Канада и Холандия. 
Формалният повод бе гостуваща ита-
лианска делегация, която възнамеря-
ва в бъдеще да създава копродукции 
с България. Това обаче не беше добра 
проява на вкус – кой черпи гостите с 
техните дарове? А ние имахме пре-
красни поводи и годишнини, с които 
можехме да открием Фестивала. 

Парадоксалното е, че тъкмо към мал-
кото зрители в салоните на „Злат-
ната роза“ бяха насочени най-новите 
творби на българите автори. Това 
е и най-видимата тенденция от по-
следната една година. Освен голямо-
то разнообразие от сюжети и теми, 
този път филмите не са подвластни 
на фестивалния сленг, а са насочени 
към сърцето и вниманието на публи-
ката. Авторите не просто са се опи- 
тали, а са успели да разкажат ясни, 
комуникативни и добре артикулира-
ни истории със средствата на фил-
мовия език. Разбира се, резултатите 
невинаги могат да бъдат безспорни и 

категорични, но е видимо желанието 
да се обърне внимание на зрителя, а 
журито на финала определи кой се е 
справил най-добре според собствени-
те си критерии. 

Тази година нямаше безспорен фаво-
рит. В конкурсната програма при-
състваха филми, създадени в по-
следната година, както и няколко 
премиери във Варна, но до последно 
нямаше как да се заложи на бъдещ по-
бедител. Затова и за разлика от пред- 
ходните две години, три от най-важ- 
ните награди на Фестивала (Златна 
роза, на критиката и на публиката) 
отидоха при различни филми – „Баща-
та“ (реж. Кристина Грозева и Петър 
Вълчанов), „Снимка с Юки“ (реж. Лъче-
зар Аврамов) и „В кръг“ (реж. Стефан 
Командарев). 

Съвременната тема преобладаваше 
в тематичните и жанрови терито-
рии, в които са работили авторите. 
Перспективата, през която разказ-
ват своите истории, е вдъхновена от 
личното им битие като наблюдатели, 
участници или провокатори на съби-
тията във филмите. 

„Бащата“ разглежда взаимоотноше-
нията между баща и син след смъртта 

Деян Статулов 

2019
Варна	е	притегателно	
място	за	киното	в	
България.	Вероятно	това	
е	причината	през	1961	г.	
да	се	роди	фестивалът	на	
българския	игрален	филм	
„Златна	роза“.	И	не	само.	

„Златна роза“

Иван Савов и Иван Бърнев във филма „Бащата“
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на майката в семейството. Наруше-
ната комуникация между тях и стъп-
ките към взаимното им опознаване 
минават през перипетии, разказани 
с много чувство за хумор, което на 
места достига до житейски абсурд, 
но автентичен и истински. Играта на 
двамата актьори (Иван Бърнев и Иван 
Савов, с поделена награда за най-доб-
ра мъжка роля) е не само органична, 
от нея струи енергия, която заразява 
и вдъхновява. Отдавна не бях гледал 
толкова добър екранен тандем в съв- 
ременното българско кино. 

Друг филм, в който житейската (ав-
торска) истина е разказана не само 
с драматургична и психологическа 
дълбочина, при това в трудната те-
ритория на социалното кино, но и с 
добро чувство за хумор, е	 „В	 кръг“ 
на Стефан Командарев. За разлика 
от „Посоки“ той се е фокусирал вър-
ху по-малко екранни двойки (патрул-
ки), сценарият е по-компактен и за-
вършен и така има повече време да 
потопи зрителите в личната драма 
на героите. Мисля, че това е най-ця-
лостният и завършен филм на Ко-
мандарев в неговата филмография, с 
прекрасен (за завиждане) актьорски 
ансамбъл и майсторска работа на опе-
ратора Веселин Христов. 

Силна психологическа драма е и де-
бютът на Лъчезар Аврамов „Снимка	
с	 Юки“. С умела кинематографич-
на работа авторите му разглеждат 
вечните човешки въпроси, свързани 
с престъплението, наказанието и 

прошката. Без да се заиграват в по-
знати води, те много добре съумяват 
да навлязат в дълбочина с нужната 
зрялост и да разкрият универсалните 
космополитни проблеми в национален 
български контекст. Това е трудна за-
дача, но резултатът е успешен.

Вниманието на авторите към съвре-
менните взаимоотношения в семейс- 
твото, нарушения баланс и копнежа 
към топлина и близост се откроява 
в повечето филми, представени на 
фестивала „Златна роза“. Има я в спо-
менатите вече филми, но се откроява 
особено чувствително в „Писма	 до	
Антарктида“ на Станислав Дончев, 
където липсващият баща провокира 
майчинския инстинкт до крайна сте-
пен, след който пътят към сърцето и 
доверието на детето се превръща в 
стъпване върху крехък лед. 

Подобно чувство улавяме и в режи-
сьорския дебют на актьора Мариан 
Вълев „Лошо	 момиче“, но той е на-
мерил друг жанров ключ, през кой-
то да разкаже падението и опита за 
изправяне на главната героиня, също 
провокирани от „погрешни движе-
ния“. Образът на майката присъства 
и във филма на Мина Милева и Весела 

Казакова	 „Котка	 в	 стената“ (на-
града за дебют). С натрупан опит 
в документалното кино, те влизат 
директно в трудния и суров живот 
на емигрантите, във всекидневните 
драми, предразсъдъци, човешките 
измерения на теми като Брекзит, бю-
рокрацията и отчуждението, които 
трябва да преодолеят далеч от дома. 
Драмата е заснета аскетично, полу-
документално и с публицистичен за-
ряд, който успява да заличи фикцията.

Със сроден визуален и монтажен опит 
е подходил и Драгомир Шолев при вто-
рия си пълнометражен филм „Прасе-
то“ (награда за режисура). Неговият 
непригоден малък герой трябва още в 
училище да се сблъска с жестокостта 
и насилието в обществото. Камерата 
от ръка следва всяка въздишка и стон 
на детето в неговата безпомощност. 
Малките актьори са подбрани добре, 
много умел ход е да се използва фи-
зиологическата промяна у тях, дори 
мутацията в гласа им е в синхрон със 
страха и агресията, които дебнат 
зад всеки кадър. За съжаление преко-
мерното натрупване на събития още 
на драматургично ниво обрича филма 
на преднамереност и с това той губи 
нужната автентичност.

„Снимка с Юки“, реж. Лъчезар Аврамов

„В кръг“, реж. Стефан Командарев
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Международното жури за късометражни филми – председател Андрей Паунов и 
членове Ана Вълчанова и Йошико Минекава (Япония), присъди следните официални 
награди:

Специален диплом на филма „Дом“, реж. Димитър Кутманов – за поетичния поглед в 
преследване на изгубеното време.

Голямата награда Златна роза за най-добър късометражен филм на „Нина“, реж. 
Христо Симеонов – за успешната симбиоза между автентичност и въображение. За 
нежното и честно отношение към героите.

Международното жури за пълнометражни филми – председател Милко Лазаров и 
членове Рената Санторо (Италия), Хървойе Хрибар (Хърватия), Жорета Николова, 
Емил Христов, присъди следните награди:

Специално отличие за дебютен пълнометражен филм на „Лошо момиче“, реж. Мари-
ан Вълев – за жанрова яснота и адекватна стилистика.

Специално отличие за дебютен пълнометражен филм на „Снимка с Юки“, реж. Лъче-
зар Аврамов – за артистичен подход и естетически постижения.

Награда за дебютен пълнометражен филм на „Котка в стената“ на Мина Милева и 
Весела Казакова – за социална позиция и творчески поглед.

Награда за мъжка роля на Иван Бърнев и Иван Савов за ролите им във филма „Баща-
та“ – за оригинална интерпретация на персонажите и убедително взаимодействие.

Награда за женска роля на Ирини Жамбонас за ролята є във филма „В кръг“ – за убе-
дително изграждане на емоционален образ.

Награда за операторско майсторство на Веселин Христов за филма „Сестра“ – за 
високоестетическа визуална концепция.

Награда за сценарий на Кристина Грозева, Петър Вълчанов и Дечо Таралежков за 
„Бащата“ – за оригинална драматургия и ярки персонажи.

Награда за режисура на Драго Шолев за филма „Прасето“ – за артистично постиже-
ние и авторски стил.

Наградата на град Варна на филма „В кръг“, реж. Стефан Командарев – за особен 
поглед към социална тема и умело изграждане на колективен образ.

Специална награда на журито за филма „Прасето“, режисьор Драго Шолев – за ори-
гинален и откровен подход към високонравствена тема.

Голямата награда Златна роза за най-добър пълнометражен филм на „Бащата“, 
копродукция България, Гърция, продуцент „Абраксас филм“ – Кристина Грозева, Петър 
Вълчанов, режисьори Кристина Грозева, Петър Вълчанов. За художествена зрялост 
и постижение в създаването на завършена творба. Носителят на голямата награда 
получава и наградата „Дани Лернер“ в размер на 50 000 евро в услуги и 5000 евро в 
брой, осигурена от „Ню Бояна Филм Студио“.

На 37-ия фестивал „Златна роза“ бяха раздадени и следните награди:

Награда на публиката на филма „В кръг“, реж. Стефан Командарев.

Награда на гилдия „Критика“ към СБФД за пълнометражен филм на „Снимка с Юки“, 
реж. Лъчезар Аврамов.

Награда на гилдия „Критика“ към СБФД за късометражен филм на „Инсомния“, реж. 
Радослав Камбуров.

Награда на Съюза на българските филмови дейци на филма „Сестра“, реж. Светла 
Цоцоркова.

Награда на българската асоциация на кинорежисьорите за дебют в късометраж-
ното кино на филма „Иван“, реж. Надежда Христова.

НАГРАДИТЕ НА 37-ИЯ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ 
ИГРАЛЕН ФИЛМ

На финала ще обобщя и впечатление-
то си от късометражната конкурсна 
програма. Всяка година обръщам сери-
озно внимание на нея, защото тя е не 
само лаборатория на младите ни коле-
ги, но и трамплин за мнозина от тях, 
които в бъдеще ще определят бити-
ето на киното в България. За съжале-
ние тази година общото впечатление 
е разочароващо. Повечето филми бяха 
по-скоро на ниво курсови работи, а 
не завършени късометражни твор-
би с ясно изразени професионални и 
естетически качества, достойни за 
показ на фестивал. Въпреки това, ако 
трябва да определя няколко заглавия, 
то на първо място е	„Инсомния“ на 
Радослав Камбуров (награда на кри-
тиката), който изпъква не само със 
стремеж към цялостна завършена 
творба, но и с подхода към темата, 
разработена изключително прециз-
но за мащабите на родната ни кине-
матография. Другият късометражен 
филм е „Дом“	на Димитър Кутманов 
(специален диплом на журито), кой-
то пленява най-вече с визуалната си 
стилистика. Заснет на 16-милимет-
рова лента, той е като импресия за 
загубения дом и силно напомня като 
настроение и поетика за „Огледало“ 
на Тарковски. Филмът е част от омни-
буса „7“ (седем късометражни филма, 
създадени като вдъхновение от Гра-
да на тепетата). В него бе включен и 
филмът, който получи Златна роза за 
късометражен филм –	„Нина“ на ре-
жисьора Христо Симеонов, „за успеш-
ната симбиоза между автентичност 
и въображение. За нежното и честно 
отношение към героите“ – напълно 
споделена оценка с международното 
фестивално жури. 

Независимо от организационните 
недомислици най-важното на фес-
тивала „Златна роза“ са филмите. 
Програмата беше силна и представи 
съвременното ни кино в много добро 
общо състояние. Жалко, че малка част 
от варненската публика успя да се до-
косне до нея, но на повечето филми 
тепърва им предстои среща с българ-
ския зрител, а уханието на Златната 
роза ще се носи още дълго време с тях. 
Поне до следващия фестивал. 
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След	„Посоки“	–	където	изигра	
един	тип	роля,	неотдавна	излезе	
филмът	„Ирина“	–	втори	образ,	и	
следва	трети	–	във	филма	„В	кръг“.	
Как	преминаваш	от	роля	в	роля?

Не знам. Никога не съм си задава-
ла този въпрос. В момента, в който 
започнеш нещо, ти се потапяш. По-
степенно започваш да мислиш като 
този човек, да вървиш по неговите 
стъпки, да го изследваш – защо е на-
правил това, какво си е мислил в този 
момент, защо е стигнал до еди-коя си 
точка. Нямам някаква рецепта. Много 
зависи от сюжета, от самия герой.

По-трудно	ли	ти	беше	да	напра-
виш	ролята	в	„Посоки“,	отколкото	
тази	във	филма	„В	кръг“?

Не знам дали мога да ги разгранича. „В 
кръг“ може би ми беше по-трудно, за-
щото аз и за „Посоки“ съм го казвала, 
обикновеният зрител не може да знае 
тънкостите, но наистина концен-
трацията е много по-различна, от-
колкото да снимаш филм, който не е в 
един кадър. Фактът, че за дълго вре-
ме трябва да мислиш за технически 
неща, да ги правиш абсолютно леко и 
естествено и те да не ти пречат. В 
същото време да държиш мисълта и 
посоката на героя в действие, това 
ми беше много трудно, но и много 
сладко. Изключително съм благодарна 
на Стефан Командарев, че отново ми 
се довери, защото това е страхотно 
преживяване за един актьор, за целия 
екип. 

Взе	наградата	в	Сараево.	Как	се	
почувства?

Бях в шок. По това време се намирах в 
Гърция с едни от най-скъпите ми при-
ятели. Не можех да повярвам. Въоб-
ще не съм допускала, че такова нещо 
може да се случи. Единственото, за 
което треперех, когато бяхме там на 
прожекцията, беше дали съм си свър-
шила работата и да не съм се изложи-
ла някъде. Защото едно е да си на сни-
мачната площадка, друго е вече като 
видиш готовия продукт. Край, свър-
шено е. Много се зарадвах, много бях 
щастлива за тази оценка. Наистина.

Каза,	 че	 е	 било	 и	 технически	
по-сложно	във	„В	кръг“.	Но	допус-
кам,	че	при	Надежда	Косева	в	„Ири-
на“	си	била	по-облагодетелствана?

Това беше коренно различна роля. По 
друг начин се работеше. Това беше 
първият филм на Надето, друго въл-
нение. Екипът беше млад, на по-го-
лямата част от хората им беше за 
първи път и те се учеха в действие, 
в което има нещо много мило. Парт-
ньорството ми с талантливата Мар-                                                                            
тина (актрисата Мартина Апосто-                                                                                     
лова, б.р.) – ние двете се открихме                                 
една друга. Това беше много хубаво                              

и приятно, така беше и с другите 
актьори.

Темата	за	сурогатното	майчин-
ство	беше	ли	ти	позната,	преди	
да	се	запознаеш	със	сценария	на	
„Ирина“?

Бях чувала, разбира се, като инфор-
мация. Не знаех, че толкова сериозно 
е навлязло това нещо в практиката. 
Беше ми любопитно да се изследва. 
Позицията на жената, за която това 
е последният влак, тя няма друг шанс 
– през какво преминава. Когато човек 
се намира в такава ситуация, много 
трудно може да има някаква реална 
представа за това къде човешкото 
излиза извън рамките. 

Знаеш	ли,	че	има	голяма	разлика,	аб-
солютно	визуална,	между	„Ирина“	
и	това,	което	правиш	в	„Посоки“	и	
във	„В	кръг“?	Защото	в	последните	
два	–	може	би	защото	снимките	са	
нощни	–	изглеждаш	някак	по-измъ-
чена,	по-бледа,	напрегната.

Това беше търсено. Гримьорът беше 
изключително добър. Героинята от 
„В кръг“ трябваше да бъде не толкова 

На	фестивала	на	
българския	игрален	
филм	„Златна	роза“	
актрисата	получи	
наградата	за	най-добра	
женска	роля	за	играта	
си	във	филма	„В	кръг“	
на	Стефан	Командарев	

Ролите на

Ирини Жамбонас

Стефан Денолюбов и Ирини Жамбонас във филма „В кръг“
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състарена с някакви технически по-
мощни средства, колкото да изглеж-
да неугледна, изоставена и измъчена 
жена, убита от бита и социума. 

Задавам	вече	на	няколко	актьори	
въпроса	как	вие,	българските	ак-
тьори,	го	правите	това	нещо	–	сут-
рин	репетирате	опреснително	за	
представление,	следобед	може	да	
ви	се	наложи	да	снимате	сериал	или	
нещо	друго,	а	вечерта	имате	преми-
ера	в	театъра?	Как	ви	се	получава	
в	рамките	на	един	ден	да	изиграете	
три	роли	едновременно?	

Трудно се получава. Общо взето, как-
то се получава на един лекар да на-
прави три операции в един ден, без 
да сравнявам, защото при тяхната 
професия нервното напрежение е 
несравнимо. Не смятам, че винаги се 
получава. Понякога едното е за смет-
ка на другото. Рядко се случва точно 
такова всекидневие, но се мобилизи-
раш. Това е положението. Нямаш друг 
избор. 

Как	излизаш	от	роля?	Имаш	ли	ня-
каква	рецепта?

Ставам, тръгвам и отивам. Нямам 
рецепта. Не знам дали излизам. Има 
представления, които те държат, 
има адреналин, като приключиш, ти 
трябват един-два часа време, за да 
се освободиш от него и да общуваш 
нормално. Държи те определено едно 
особено състояние. Иначе не съм пре-
калявала с адреналина. 

Къде	се	чувстваш	по-комфортно	
–	на	театралната	сцена	или	пред	
екрана?

Комфортно значи удобно, а ако е удоб-
но, значи не е любопитно, няма живот 
в него. Няма комфорт. Еднакво любо-
питно ми е и на двете места. Много 
е различно, с различна емоция. Неиз-
следвани кътчета има и в едното, и в 
другото. Разбира се, когато нещата 
се случват на живо, няма сравнение. 

Пазиш	ли	някакви	спомени	от	вре-
мето,	когато	снима	при	Николай	
Волев	„Маргарит	и	Маргарита“?	
За	ролята,	някакви	предмети,	кра-
сив	или	лош	спомен?	Това	ти	беше	
първата	роля	в	киното.

Като предмети – купих си първия ка-
сетофон тогава. Пазя си сценария. Той 
беше много ценен, защото имаше два 
сценария – единият беше за комисия-
та, а другият – за екипа. Имам много 
спомени. Всичко си спомням. Тогава за 
мен това беше приключение. Аз въоб-
ще не знаех, че ще се занимавам с ак-
тьорство. Общо взето, следях дали 
това, което снимаме, е вярно, защото 
в крайна сметка аз бях ученичка. Спом-
ням си, на първия разговор с Николай 
Волев той ми каза, че ще снимат филм 

за ученици, и аз му казах, че никога не 
съм гледала добър български филм за 
ученици. Той се стресна и ме попита 
защо, а аз отговорих, че нещата не са 
истински, не е вярно това, което се 
случва. Имам много хубави спомени с 
Христо, въобще с целия екип. То беше 
много дълго време. Тогава филмите се 
снимаха над два месеца. 

Преди	няколко	месеца	Мария	Ста-
тулова	каза	на	дъщеря	ми,	че	не	би	
препоръчала	да	се	занимава	с	ак-
тьорска	работа,	защото	това	е	
един	вид	миньорски	труд.	Теб	какво	
те	провокира	да	станеш	актри-
са?	В	кой	момент	реши	да	станеш	
актриса?

Точно решението да кандидатствам 
не е важно според мен. То дойде много 
по-късно. В VIII–IX клас бях в едно сту-
дио на Филип Трифонов, моя учител. 
Моят първи и най-истински учител. 
Там направихме едно представление,  
„Предложение“ на Чехов. Започнахме 
да обикаляме цяла България с него, 
фестивали и т.н. Наистина беше мно-
го сполучливо. Това, което ме влюби – 
общо взето, всичко идва от учителя 
– е, че на всяко представление той ид-
ваше да говори с мен и ми предлагаше 
да изиграя ролята ту като недоволна 
учителка по история, ту по друг на-
чин. Аз си казвах, че това е много ху-
баво. Всеки път е нещо различно. Така 
някак неусетно влязох и не разбрах 
как. Исках да ставам адвокатка, дру-
ги неща, но видях, че страшно много 
се учи. Няма как да запомня всичките 
тези неща. И защото бях гледала мно-
го хубави филми, си казах, че с това ще 
мога много добре да се справя. Но ста-
на неусетно и благодарение на една 
от най-добрите ми приятелки. Тя ме 
накара да кандидатствам. 

Сега	нямаш	проблеми	с	дългите	
текстове?

Винаги съм имала проблеми. На мен ви-
наги всичко ми е много трудно. 

Не	личи	на	екрана!

Дай боже да е така! 

Разговаря Деян Статулов

Ирини Жамбонас завършва ак-
тьорско майсторство за дра-
матичен театър в НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ в класа на 
проф. Здравко Митков. Започ-
ва работа в МГТ „Зад канала“, 
където е и до днес. Първата 
є театрална роля е на крали-
ца Макбет. Първият филм, в 
който участва, е „Маргарит и 
Маргарита“ (1989) на Николай 
Волев. Има множество роли в 
киното и телевизията. Пре-
ди две години на Фестивала 
на българския игрален филм 
„Златна роза“ получи награда-
та за най-добра женска роля 
за филма „Посоки“ на Стефан 
Командарев (поделена с Теодо-
ра Духовникова за „Вездесъщи-
ят“). Тази година бе удостоена 
със същата награда за играта 
си във „В кръг“ (реж. Стефан 
Командарев), за която преди 
това получи и актьорския приз 
на Международния филмов фес-
тивал в Сараево. Участва и във 
филма „Ирина“ на Надежда Ко-
сева. Носителка е на театрал-
ните награди Икар и Аскеер. 

Ирини 
Жамбонас 
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За Николай Майсторов е говорено и 
писано заслужено много. За драмите 
и бурите в душата му, за пластичес- 
ките метафори, за диалозите му със 
световната култура. А и сам той не-
веднъж се е изповядвал в слово.

Но всяка среща с неговото творчест-
во е ново предизвикателство. Издига 
ни над реалното и обичайното. По-
ставя ни пред въпросите не за живо-
та, а за битието. И категорично ни 

пренася в полето на духовните цен-
ности. Доказва ни мащаба на големия 
художник и на голямата личност. Пред 
творбите му трябва да забравим оно-
ва, което ни заобикаля. А за да изразим 
реакцията си, обикновените думи не 
могат да ни свършат работа.

Да не се връщаме твърде назад. Спом-
няте си потресението, което изпи-
тахме пред неговия цикъл по любов-
ните сонети на Пабло Неруда.

Сега в галерия „Контраст“ Николай 
Майсторов излага серия от 20 порт-
рета, рисувани през 2017 година – ня-
колко автопортрета плюс портрети 
на съпругата Стела и на приятелите 
Бойко и Владимир. В гросо, изпълнени с 
пастел, с владеене на материала, как-
то само той умее.

От юношеска възраст вниманието 
към автопортрета съпътства Майс- 
торов през годините. Животът неиз-
бежно бразди лицето му, както душа-
та поема ударите на времето. В тези 
последни автопортрети напреже-
нието и трагиката са достигнали до 
предел. Забележително постижение е 
автопортретът, който ни посреща 
в изложбата. Класата на художника 
е проявена в сродяването със самата 
живописна материя. Не можем да от-
къснем поглед от това масленозелено, 
което не просто вае лицето. То е зву-
кът на автора.

В портретите на Стела – спътница в 
живота и в духовните пространства 
– художникът удивително е постиг-
нал състоянията на вдъхновение и 
размисъл, характерни за тази наша 
голяма музикантка.

Портретите на Бойко, приятеля, 
отишъл си от този свят, но оставил 
следата си тук – с човечност и благо-
родство, са с подчертана конструк-
тивност на формата. Но тя не ни пре-
чи в тази почти кристална структура 
да усетим душата, нейната ранимост 
и нейната устойчивост.

И другият приятел, Владимир, е чо-
век от същата порода и от същия 
най-близък кръг, събрат по дух в този 
объркан и жесток свят.

Тези последни портрети на Николай 
Майсторов – изтръгнати от дълби-
ните на житейските му прозрения 
– са белязани с енергия, страст и кул-
тура. В тях няма нищо външно и нищо 
приблизително. Те са без аналог в съ-
временното ни изкуство. Те са съот-
несени с друга, най-висока мяра – худо-
жествена и човешка.

С изкуството на Николай Майсторов 
се въздигаме и ние. Добре е по-дълго 
да съхраним това чувство и това от-
ношение към света.

Ружа МаринскаПортретите на
Николай Майсторов

Николай	Майсторов,	„Портрети“,	галерия	
„Контраст“,	9–30	октомври	2019	г.	
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Последно беше в Ното – град, извес-
тен като „бароковата перла на Си-
цилия“. Причината да стане такава е 
земетресението през 1693 г., което го 
разрушава почти изцяло и е построен 
наново от трима архитекти в баро-
ков стил. Впрочем същото земетре-
сение разрушава на север и Сиракуза, и 
Катаня, над която пък все така дими и 
току изригва вулканът Етна. Не знам 
дали земетресението има връзка с 
вулкана, чието най-мощно изригване 
през 1669 г. образува 25-километро-
ва пукнатина при кратера, от която 
лавата залива Катаня. По аналогия се 
сещам за голямото земетресение през 
62 г., което предхожда изригването на 
Везувий през 79 г., унищожило Помпей, 
Херкулан и прочее. Но текстът все 
пак не е за вулканите и земетресени-
ята, а за загадъчния стрийт артист 
Банкси...

Беше някак изненадващо да попад-
на на негова изложба тъкмо в Ното, 
сред монументални барокови сгради 
и тежки украси по и около тях. Съз-
дават сякаш тъкмо противоположен 
контекст за изкуството на Банкси 
– стремително, иронично, политиче-
ски ангажирано, „улично“ във всяка-
къв смисъл, доколкото използва ясни 
и четливи за всеки минувач културни 
кодове и знаци, които преобръща в 
остро критични към съвременността 
образи. Ревниво пазената анонимност 
на художника му позволява да „играе“ 
на ръба на субверсивността, така 
да се каже. Бунтува се срещу ста-
туквото, но и се възползва от него – 
пак за да се бунтува срещу него. Сред 
известните цитати от художника 
е следният: „Не можем да направим 
нищо, за да променим света, докато 
капитализмът не се разпадне. Меж-
дувременно всички трябва да пазару-
ваме, за да се утешим“. Впрочем този 
цитат се явява и във филма за Банкси 
в изложбата, в който колекционери, 
дилъри и критици обсъждат цените 

in the air

Диана Попова

Изненадващо	попаднах	
на	него	и	при	трите	си	
пътувания	тази	година	 БАНКСИ

на неговите произведения, достига-
щи стотици хиляди...

Изложбата в Ното е озаглавена 
„Банкси: шоуто трябва да продължи“ 
(18 април–31 октомври 2019 г.). Раз-
положена е в градския музей „Санта 
Киара“, където 23 принта (ситопе-
чат) представят хронологично някои 
от най-известните произведения на 
художника. В първата зала те съжи-
телстват – отново в контраст – с 
древногръцки археологически наход-
ки. Там е и прословутото „Момиче с 
балон“ (2002), което първо се появя-
ва в Лондон и поставя началото на 
серията шаблонни графити. Които 
впоследствие са издадени в ограни-
чени тиражи на хартия. Преходът от 
тази полутъмна зала към следваща-
та е през червена „завеса“, нарязана 
на вертикални ленти, със същото, но 
негативно обърнато изображение на 
момичето, изпуснало своя балон-сър-
це. Завесата препраща към аукциона 
на Сотбис преди година, когато копие 
на произведението бе продадено за 
рекордните 1 042 000 паунда. И малко 
след това то започна да се самоуни-
щожава, нарязано от шредер, монти-
ран в рамката, пред смаяния поглед на 
публиката. Самият Банкси обяснява, 
че е инсталирал шредера, в случай че 
картината някога попадне на аукци-
он, и дава ново название на частично 
нарязаното произведение – „Любов- 
та е в кошчето за боклук“. След пър-
воначалното стъписване творбата 
е обявена за първото произведение в 
историята, създадено на живо по вре-
ме на търг. И колекционерката, спече-
лила наддаването, няма основание да е 

недоволна от придобивката си – има 
уникална работа с вече удвоена цена, 
както твърдят специалисти.

Във втората зала в музея в Ното са 
произведенията срещу войната и 
насилието – сред тях: „Щастливите 
хеликоптери“ (2003), Love is in the air 
(2003), „Напалм“ (2004); срещу поли-
цейщината и властта: „Грубият поли-
цай“ (2002), „Джек и Джил (полицейски 
деца)“ (2005), Stop & Search (2007); сре-
щу масовата култура, консуматор-
ското общество и капитализма – на-
пример Laugh Now (2003), „Токсичната 
Мадона“ (2003), „Криминале“ (2004) и 
т.н. Всъщност „срещу“ не е съвсем 
точно казано, защото при съчета-
нието и съпоставката на популярни 
образи в работите на Банкси се по-
лучават неочаквани обрати, често 
иронични, двусмислени и поне двуп-
ластови, които могат да се интер-
претират по различен начин. И тези 
тълкувания се променят донякъде 
според „писъка на деня“, което им при-
дава текуща актуалност чрез леко 
изместване на акцента. Докато по-
пулярните образи на приказни герои, 
животни – персонификации, истори-
чески снимки, кадри от филми, знаме-
нитости, препратки към изкуството 
на други художници и прочее, които 
са в основата на произведенията, им 
осигуряват трайната валидност за и 
във съвременното общество.

А освен това скандалът сякаш непрес-
танно съпътства Банкси, очевидно 
калкулиран и от самия художник. Той 
се явява и при изложбата в Ното. В 
сайта на Банкси тя е отбелязана като 
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„фалшива“ и неоторизирана от худож-
ника, което дава повод на политиче-
ската опозиция да постави въпроса 
пред градския съвет. Общинската ад-
министрация пък отговаря, че Банкси 
не е дал разрешение и за другите из-
ложби по света, отбелязани в сайта 
му, и че доколкото самоличността на 
художника е неизвестна, не е ясно как 
би могъл да я оторизира. И добавя, че 
изложбата е създадена в сътрудни-
чество с офиса на ЮНЕСКО в Ню Йорк, 
а произведенията са сертифицирани 
от престижни колекции в САЩ и Ев-
ропа. Дебатът е бил през юни, както 
разбирам от публикация в Notonews, и 
не знам как е завършил. Но изложба-
та си продължава и се радва на голям 
интерес.

Накратко ще отбележа нелегалния 
павилион, който Банкси направи на 
площад „Сан Марко“ във Венеция през 
май тази година – защото, по негови-
те думи, не бил поканен да участва в 
биеналето. Павилионът всъщност бе 
акция, в която уличен търговец про-
дава картини, които заедно, подобно 
на пъзел, съчленяват образа на круи-
зен кораб, а надписът гласи: Venice In 
Oil, с двусмислието на „маслена живо-
пис“ и „нефт“. Видеото с изгонването 
на нелегалния търговец от полиция-
та бе публикувано от самия худож-
ник в социалните мрежи. По чисто 
съвпадение малко след това един от 
лайнерите, с които Венеция отдавна 

има проблеми, се удари в едно от ко-
рабчетата на градския транспорт – 
за щастие се размина без пострадали.

През март тази година във Витлеем 
видях хотела на Банкси, открит през 
2017 г. Той е с „най-лошата гледка в 
света“, защото е срещу стената, 
издигната между Израел и Западния 
бряг. На стената срещу хотела е не-
говият гълъб на мира с бронежилет-
ка, нататък има графити и от други 
художници. Странно нещо е този хо-
тел – с луксозната ретро обстановка 
(поне във фоайето) на английски клуб, 
изпълнена с причудливи произведе-
ния, заиграващи се с кича – издигнат 
на това мрачно място и възприеман 
противоречиво от самите хора там, 

явявайки се при все това една от за-
бележителностите на града.

Мислех си, че ако преди век Марсел 
Дюшан в своите редимейд обекти из-
важда от функцията им реални пред-
мети, за да ги превърне в произведе-
ния на изкуството, то с The Walled 
Off Hotel Банкси прави сякаш точно 
обратното: създава реално функцио-
ниращ хотел като произведение на 
изкуството. И то би трябвало да е 
израз на протест срещу апартейда и 
в подкрепа на палестинския народ, но 
същевременно е и галерия, и музей, и 
си има сувенирен магазин. От който 
прочее си купих две магнитчета – мо-
мичето с балона-сърце и гълъба на 
мира с бронежилетка...

Банкси се възползва от страдани-
ята на палестинците според едни. 
Според други е създал място на по-
знанието и обединението. Хотелът 
провокира „конфликтен туризъм“... 
Хотелът привлича туристи и допри-
нася за икономиката... И т.н. проти-
воречиви аргументи. Като в крайна 
сметка всичките са верни и валидни, 
и съвсем адекватни за нашето време 
всъщност.

Банкси е сардоничен, както точно 
го определи моя приятелка. Поради 
което е сякаш невъзможно да не го 
харесаш.

I love the way capitalism finds a place – 
even for its enemies...

Банкси, „Игри 
без топка“, 
2006 г.

Банкси, „Мики Маус       
и Роналд Макдоналд“

https://www.azquotes.com/quote/1203626
https://www.azquotes.com/quote/1203626


57

ноември 2019 

Първата в Италия ретроспектива на 
Наталия Гончарова (1881–1962), коя-
то по-късно ще може да бъде видяна 
в Хелзинки, обхваща нейното много-
лико творчество като художничка, 
илюстраторка, графичка, авторка на 
костюми, сценографка, декоратор-
ка, стилистка, дори киноактриса и 
балерина. Експозицията включва 130 
произведения от музеи в Италия (Ми-
лано и Роверето), Русия (Третяковска-
та галерия в Москва и Руския музей в 
Санкт Петербург), Англия (Галерия 
„Тейт“, Националната галерия и Музея 
„Виктория и Албърт“ в Лондон), Фин-
ландия (Хелзинки). 

Коя е Наталия Гончарова? За да запъл-
нят празнотите в нейната биогра-
фия, кураторите разказват живота ѝ 
в снимки и изображения. Родена в Тул-
ска губерния, в благородно семейство, 
тя е потомка по бащина линия на съ-
пругата на Пушкин, чието име носи. 
Прекарва детството и юношеството 
си на село. Преселва се в Москва заедно 
със семейството и се записва в Учили-
щето за живопис, скулптура и архи-
тектура. Излага картини в Париж – 
световната столица на изкуството 
– още в 1906 г. Участва и в най-важни-
те авангардистки европейски излож-
би в Мюнхен (със „Синия конник“), Бер-
лин и Лондон. Прави сценографията и 
костюмите за Руския балет на Сергей 

Дягилев. След неговата смърт рабо-
ти и за други продукции, преподава 
живопис, сътрудничи с модни къщи, 
издатели и списания. Две години пре-
ди Октомврийската революция заед-
но със спътника си, художника Михаил 
Ларионов, напуска окончателно Русия 
и никога не се завръща там. Установя-
ва се в изгнание в Париж, за да твори 
свободно. 

Над 50 години двамата с Михаил Ла-
рионов живеят като свободна двойка. 
Независимо от решението да не се за-
връщат в Русия, завещават произве-
денията си на музеите в родината си, 
където те са пренесени през 1989 г.

„В началото се учех главно от съвре-
менните френски художници“, пише 
Наталия Гончарова. Тя усвоява но-
востите в западното изкуство, но ги 
преработва през руската традиция и 
православната религия. Картината 

ѝ „Циркът“, свързана със света на 
Ван Гог и Тулуз Лотрек, вече подсказ-
ва приближаване до фовизма. От Пол 
Сезан тя взема светлината, която 
извайва формите, както и геометрич-
ността на предметите. Очевидна 
е приликата между нейния „Пушач“ 
и този на Сезан, макар да отрича, че 
познава картината. „Пране на дрехи“ 
е вдъхновена от бретанския цикъл 
на Пол Гоген с екзалтацията на ди-
вото, на всекидневния селски живот. 
В последвалия полинезийски период 
на Гоген я привлича интересът към 
далечните култури и мита за „при-
митивното“. Тя го прилага към персо-
нажите на своята селска Русия и към 
каменните баби. 

По всяка вероятност Наталия се за-
познава с Анри Матис в Москва през 
1911 г., когато той отива там за своя 
изложба. Тя взема от него идеята за 
грандиозната композиция на своите 
полиптихи. Освен това нейната „Гола 
черна жена“ е близка до неговото „Из-
правено голо тяло“. Сближават ги сил-
ните контурни линии, двуизмерност-
та, интензивните първични цветове, 
опростяването на формите.

Наталия общува с Пабло Пикасо в Рим 
през 1917 г., когато и двамата рабо-
тят за Дягилев. По-късно се срещат 
и в Париж, където Пикасо се влияе от 
Гончарова за театралната си работа.

След тези препратки и сравнения ку-
раторите пристъпват към руското в 
творчеството на Наталия. Френски-
те художници помагат на Гончарова 
да преодолее натурализма и символиз- 
ма. Руският неопримитивизъм, раз-
вит с особена сила между 1907 и 1912 г.,                                                                                  
е вдъхновен не както във Франция 
от далечни цивилизации, а от мест-
ните традиции и фолклор. В карти-
ните, свързани със селския живот, 
тя се вдъхновява от дърворезбата, 
от т.нар. лубки (популярни графики, 
рисувани на дърво). Тук са изложени 

Соня Александрова

Наталия Гончарова
Флоренция	отново	
предлага	незабравимо	
художествено	
удоволствие.	Пред	Палацо	
Строци	се	нижат	опашки	
за	изложбата	„Наталия	
Гончарова.	Между	
Гоген,	Матис	и	Пикасо“													
(28	септември–																								
12	януари	2020)

иавангардът

Михаил Ларионов, Портрет на Н. Гончарова, 
1912 г.
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младежкият ѝ „Автопортрет с жъл-
ти лилии“ (1907–08), който дава образ 
на цялата изложба, и „Бране на ябъл-
ки“ (1911).

Руският селски живот е допълнен 
чрез снимки от епохата и откъси от 
документалния филм „Падането на 
династията Романови“ (1927) и играл-
ните „Рязанските жени“ (1927) на Олга 
Преображенска и „Генералната линия“ 
(1929) на Сергей Айзенщайн. „Изкус- 
твото на моята страна е несравнимо 
по-дълбоко от всичко онова, което 
Западът познава“, споделя Гончарова. 
То обогатява и интериора на залите. 

Облицовките възпроизвеждат игри-
вите цветове от илюстрациите на 
художничката, правени в Русия.

Подготвени сме вече за историята 
около самостоятелната изложба на 
Гончарова в Москва (1913 г.) – първа-
та на руска авангардистка. Тя има 
дванайсет хиляди посетители и три 
издания на каталога. Третяковската 
галерия откупува три картини. Съб-                              
рани са около 800 творби – рисунки, 
акварели, пастели, скулптури, теат- 
рални скици, тъкани, бродерии, луб-
ки. Наталия показва отново същите 
голи женски тела, видени за пръв път 

в 1910 г. За показването им три пъти 
на различни изложби е дадена под съд. 
Първата жена, обвинена в порногра-
фия. Винаги е била оправдавана. Вре-
мената не са се променили много, щом 
като нейният „Модел (на син фон)“ 
и днес, през 2019 г., е цензуриран от 
Инстаграм в рекламното видео на 
флорентинската изложба. Стени-
те на залите от руския период са в 
огненочервено.

Друга тема, вълнуваща Гончаро-
ва между 1909 и 1910 и чак до 1916 г., 
е религията. Нейните религиозни 
картини, поставени на син фон, са 

Наталия Гончарова, „Колоездачът“, 1913 г.
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съзнателно провокативни, защото 
са нарисувани от жена – нещо, което 
не е прието в православната тради-
ция. На московската си изложба На-
талия ги събира в отделна зала и те 
стават едни от най-признатите. 
Ала я сблъскват с Руската православ-
на църква. Творбите ѝ са смятани за 
пародии и осем от тях са конфиску-
вани от Светия синод, между тях е и 
изложеният във Флоренция полиптих 
„Евангелистите“. Гончарова е обвине-
на в светотатство, но впоследствие 
е оправдана. 

Серията литографии „Мистични об-
рази от войната“ е финалът на руския 
период на Гончарова. За сюжетите 
Наталия се вдъхновява от иконите, 
за начупените линии – от лубките, 
за да обедини футуристични влияния 

с патриотични образи и да нарису-
ва вечната борба между доброто и 
злото. Отново избрани откъси от 

филма „Генералната линия“ пред-
ставят религиозни шествия и мар-
шове, характерни за православното 
вероизповедание. 

„Тази жена е следвана от цяла Москва 
и цял Санкт Петербург. Имитират не 
само нейната работа, но и нейната 
личност“, възкликва Сергей Дягилев 
след изложбата в Москва. Веднага 
след това той кани Гончарова да съз-
даде костюмите на постановката 
„Златното петле“ по приказката на 
Пушкин и музиката на Римски-Кор-
саков. Успехът в Париж през 1914 г. 
идва на мига, защото Русия и нейният 
фолклор са сполучливо модернизира-
ни. Сътрудничеството между два-
мата е изключително плодотворно и 
преминава през разкошните костюми 
на „Садко“ (1916) от Римски-Корсаков, 
„Сватба“ (1923) и „Жар-птица“ (1926) 
от Игор Стравински. В една от зали-
те във Флоренция Руският балет на 
Дягилев е представен чрез видео, му-
зика, плакати, сценографии и др. Ос-
новополагаща в неговите новаторски 
спектакли е равнопоставеността на 
музика, танц и живопис като интег- 
рална част от крайния резултат, в 
който приносът на Гончарова е голям. 
„Целта на костюма не е да облича, а 
по-скоро да материализира въобра-
жаемия персонаж, неговия тип и ха-
рактер“, обяснява Наталия през 30-
те години.

Изложбата не може да пренебрегне 
и връзките на Гончарова с Италия. 

Наталия Гончарова, „Бране на ябълки“, 1911 г.

Художничката 
работи над ескизи 
за „Продавачката 
на портокали“, 
1916 г.
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За кратък период тя се интересува 
от модернизма чрез градските теми 
– автомобили, фабрики, скорост – в 
отговор на футуризма. Тя не прие-
ма определението на футуристите 
за войната като „хигиена на света“, 
както и забраната да участват жени. 
Одобрява обаче желанието за скандал 
и дава личен пример през 1913 г. Пре-
минава заедно с други художници, на-
зована от тях „първи лидер на футу-
ристите“, по улиците на Москва. В 
този пърформанс тя е първата жена 
с рисунки по лицето и тялото. 

Гончарова е и първата жена, която 
танцува тип-тап в първия филм на 
руския авангард – „Драма в кабаре но-
мер 13 на футуристите“ (1914) на Вла-
димир Касянов, където играе главна-
та роля заедно с Михаил Ларионов и 
Владимир Маяковски. 

В отговор на италианския футури-
зъм Гончарова и Ларионов създават 
лъчизма и публикуват два манифеста 
през 1913 г. Новото руско абстракт-
но течение играе с пространствени 
форми, пресичани от светлинни лъчи, 

отразени от обекти. Вниманието е 
съсредоточено върху лъчите и персо-
нажите се разпознават трудно, пре-
върнати в чиста абстракция, за да 
внушат свят отвъд видимото. 

При своето гостуване през 1914 г. в 
Москва създателят на футуризма 
Филипо Томазо Маринети определя 
руския футуризъм като продължение 
на италианския. Пред картините на 
Наталия той възкликва: „Добре. Мно-
го добре. Също като нас“. Гончарова 
и Ларионов защитават автоном-
ността на руския авангард, черпещ 
вдъхновение от традиционното из-
куство. Наталия реагира: „Маринети 
и неговият футуризъм не добавят 
нищо ново към модерното изкуство“. 
Срещите им са агресивни и провока-
ционни. Сивият цвят на залата задъл-
бочава това усещане.

Напреженията между Гончарова и 
футуристите се стопяват през 1917 г. 
в Рим, като причината е Дягилев. Той 
поръчва на Джакомо Бала и Фортуна-
то Деперо сценография и костюми за 
своите балети.

На изложбата са съпоставени Умбер-
то Бочони („Динамизмът на колоезда-
ча“) и „Колоездачът“ на Гончарова, за 
да се видят приликите и отликите. 
При Бочони тялото на велосипедиста 
се слива със стилизираното му коле-
ло и контекстът не се разбира. При 
Гончарова скоростта е изобразена 
чрез повторение на маркирани черни 
линии, които създават впечатление 
за едновременно движение както на 
велосипеда, така и на тялото на ко-
лоездача. Освен това състезанието е 
в разпознаваем руски пейзаж.

Римският престой на Гончарова и Ла-
рионов заради сътрудничеството им 
с Дягилев обогатява познанствата 
и приятелствата им с италиански 
интелектуалци. Периодът е много 
плодотворен, към групата се присъ-
единяват Пабло Пикасо и Жан Кокто. 
Една от картините, представена в 
Рим през 1917 г. на обща руска излож-
ба, е изложена и тук – „Четиримата 
евангелисти“. Пребиваването в Рим 
е повод и за превод на италиански на 
манифеста за лъчизма. 

Последната зала – „След Русия“, е пос-
ветена на заминаването на Гончаро-
ва и Ларионов през 1915 г. за Западна 
Европа. То се оказва еднопосочно въ-
преки първоначалните им намерения. 
Октомврийската революция, послед-
валата я гражданска война и 1934 г., 
когато е сложен край на всички аван-
гарди с отстраняването на картини 
от главните руски музеи, изчезва-
нето на провинциалните музеи и ус-
тановяването на социалистическия 
реализъм като официално течение 
в руското изкуство, са неприемливи 
за свободомислещата и независима 
двойка. 

В своето изкуство Наталия Гончаро-
ва слива традицията и новаторство-
то, експериментира между стилове и 
жанрове. Тя обединява емблематични 
елементи от руската народна и пра-
вославна традиция с изискванията на 
съвременното западно изкуство. На-
талия Гончарова е първата жена, на-
ложила се в световната артистична 
панорама на ХХ век по тотален и ан-
тиконформистки начин.
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БИТЕФ 2019

Крикор Азарян

Крикор Азарян, 
фотография Ани Петрова
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В края на септември Белград за 53-
ти пореден път стана домакин на 
БИТЕФ – най-стария международен 
театрален фестивал в Централна и 
Източна Европа, който и днес се на-
режда сред най-значимите събития в 
областта на сценичните изкуства на 
континента. Най-кратко БИТЕФ 2019 
може да бъде определен като много 
добро издание на утвърдения форум. 
Известен със силно концептуални-
те си селекции, базирани върху ясно 
заявени политически и естетически 
критерии, и тази година фестивал-
ният афиш беше съсредоточен върху 
някои от най-актуалните теми и въп- 
роси на съвременното общество и на 
съвременния театър.

Под ръководството на своя нов ар-
тистичен директор – известния 
театровед и изследовател Иван 

Меденица, който пое поста през     
2015 г. след смъртта на създателя 
(заедно с режисьорката Мира Трайло-
вич) на БИТЕФ Йован Чирилов, фести-
валът трайно заяви своя тематичен 
и естетически фокус. Постоянната 
тревожна тема на БИТЕФ през по-
следните пет години е колапсът на 
съвременното общество, отдалеча-
ващо се в много случаи от базисните 
си ценности, а програмното му усилие 
да откроява най-новите тенденции 
и развития в областта на театрал-
ната форма е насочено към начини-
те, по които театърът рефлектира 
върху този колапс. В своите „Думи 
на артистичния директор“, тради-
ционно публикувани в каталога на 
фестивала, тази година Иван Меде-
ница подчертава една съществена 
разлика в критериите, по които е 

направил селекцията на спектакли-
те, по отношение на предходните че-
тири издания. Ориентиран (в духа на 
концепцията си за профила на БИТЕФ) 
към политическия театър или към 
спектакли с политическо послание, 
той прецизно уточнява специфич-
ното разбиране за политическото в 
театъра, към което се придържа в 
изграждането на фестивалния афиш 
за 2019 г. То се доближава до схваща-
нето на Ханс-Тис Леман в книгата му 
„Постдраматичният театър“, че те-
атърът не трябва повече да дейст-
ва политически чрез своите теми, 
а по-скоро чрез своите форми, чрез 
своите начини на репрезентация, на 
представяне на проблемите в соци-
алната среда и така да функционира 
като пространство за създаване и 
изследване на „утопии за различен 
живот“. 

Камелия НиколоваБИТЕФ
2019 
и	постоянството	
да	поставяш	
тревожните	
въпроси

„История на насилието“ по романа на Едуард Луис, режисьор Томас Остермайер, Шаубюне, Берлин
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Воден от това схващане за полити-
ческото на сцената, селекционерът 
откроява основните прояви на кри-
зата на съвременното общество – 
противопоставянето и насилието 
(вместо разбирателството), само-
тата и егоцентризма (вместо обеди-
нението), стремежа към доминиране 
и индивидуален успех (вместо взаимо-
действието), след което търси онези 
форми и начини на правене на теа-
тър, които биха могли да предложат 
алтернатива на съществуващите 
социални конструкции. Естетиче-
ски фокус на БИТЕФ 2019 става т.нар. 
имърсив театър (immersive theatre; 
театър на потапянето). След като 
в предходните издания фестивалът              
представи т.нар. представления с 
голяма продължителност (durational 
performances, БИТЕФ 2017) и теат- 
ралната инсталация (БИТЕФ 2018) 
като актуални посоки в областта на         
театралната форма, чрез които се 
коментира избраната политическа-
та тема, тази година той изследва 
възможностите на имърсив театъра 
да създава и внушава алтернативни 
възможности за ре-конструиране на 
обществото, за започване отначало 
на неговото съобразено с човешките 
потребности изграждане. Доколкото 
имърсив театърът работи с включ-
ването на зрителите в театрал-
ното действие или чрез прякото им 
участие в него, или чрез потапянето 
им във фикционалната му реалност, 
Иван Меденица подбира афиш от сил-
ни спектакли, чиято форма предлага 
алтернативни решения на насилието, 
егоцентризма и дезинтеграцията в 
обединението на публиката и актьор-
ите, пълното разбирателство между 
изпълнителите на сцената и емпати-
ята към света на другия.

„Нека започнем 
любовта отначало“ 
(Počnimo ljubav              
iz početka)
Това е слоганът на тазгодишното 
издание, който при първия прочит 
звучи странно и изненадващо за този 

фестивал – най-малкото твърде оп-
тимистично и миролюбиво. В логика-
та на новата перспектива към поли-
тическото в театъра на БИТЕФ 2019 
и продиктувания от нея фокус върху 
имърсив театъра, предлагащ различ-
ни форми и ситуации на заедност, вза-
имодействие и съчувствие, той обаче 
става неочаквано точен и подходящ. 
Нещо повече. Взел буквално заглави-
ето на един популярен и днес в Сър-
бия шлагер от 1976 г. на композитора 
Александър Корач и поп изпълнител-
ката Бети Джорджевич, слоганът ра-
боти както на рационално, така и на 
подсъзнателно ниво – веднъж като 
директен, симпатично романтичен 
и наивен призив отново да търсим 
път един към друг, да се обичаме, 
да се влюбваме, да се грижим за дру-                          
гия(те), да съчувстваме, да се разби-
раме, и втори път – като интуитивно 
усещане за общностно преживяване 
на тези чувства в любовната песен.

Основната програма на фестивала 
под този неочакван, но наистина на-
ходчив слоган включваше 12 спекта-
къла от 9 страни – Германия, Швей-
цария, Белгия, Хърватия, Нигерия, 
Франция, Бразилия, Словения и Сър-
бия. Всички те са в естетиката на 
имърсив театъра или по един или друг 
начин се вписват в нея: „Белград от 
дистанция“ (Remote Belgrade) на Ще-
фан Кеги, Антон Роуз и „Римини Про-
токол“ (Германия/Швейцария); „Орест 
в Мосул“ на режисьора Мило Рау и На-
ционалния театър в Гент (Белгия); 
„Защо полудя господин Р.“ от Р. В. Фас-
биндер, режисьор Бобо Йелшич, Юго-
славски драматичен театър (Сърбия); 
„Младеж без бог“, автор и режисьор 
Борут Шепарович, Младежки теа-
тър, Загреб (Хърватска); „История на 
насилието“ по едноименния роман на 
Едуард Луис, режисьор Томас Остер-
майер, „Шаубюне“, Берлин (Германия); 
„Европа“ на хореографа Кюдус Онике-
ку и „Q Денс Къмпани“, Лагос (Нигерия); 
„Тартюф“ по Молиер на режисьора 
Игор Вук Торбица, копродукция на На-
ционалния театър в Сомбор и Сръб-
ския народен театър в Нови Сад (Сър-
бия); „Неморални приказки – Част 1:                                                                                        
Къщата майка“, драматургия и ре-
жисура Фия Менар и Жан-Люк Божол, 

компания Non nova, Нант (Франция); 
„За плътта и бетона“ на хореографа 
Лусиана Лара и танцовата компа-
ния Anti Status Quo (Бразилия); „Али: 
страхът изяжда душата“ от Р. В. 
Фасбиндер, режисьор Себастиан Хор-
ват, Словенски национален театър, 
Любляна (Словения); „Редки птици“, 
компания „Вълк за човека“, Лил (Фран-
ция) и „Поканени“ на хореографа Сепе 
Байенс и танцовата компания Ultima 
Vez, Брюксел (Белгия).

Внимателно подбраният основен 
афиш и тази година се допълваше от 
съпътстваща програма, чийто цен-
тър беше международната панелна 
дискусия „Влиянието и обхватът на 
съвременния immersive theatre“, проб- 
лематизираща естетическия фокус на 
фестивала, с участието на артисти 
и теоретици от Англия, Бразилия, 
Белгия и Сърбия. Други интересни 
събития в нея бяха традиционната 
Библиотека БИТЕФ – платформа за 
представяне на нови книги за театър, 
както и модулът „Циркобалкана“ – ре-
гионален минифестивал на новия цирк 
в рамките на международния форум.

Театрални модели 
на заедност, 
разбирателство           
и доверие
От интересния афиш на БИТЕФ 2019 
гледах четири спектакъла – „Бел-
град от дистанция“ на „Римини Про-
токол“, „История на насилието“ на 
Томас Остермайер, „Тартюф“ на Игор 
Вук Торбица и „Неморални приказки 
– Част 1: Къщата майка“ на френския 
транссексуален артист Фия Менар. И 
четирите представления не само по-
твърдиха големите предварителни 
очаквания, доколкото са нови продук-
ции на някои от най-ярките имена и 
компании в европейския театър днес 
или промотират млад режисьор, до-
казал се в регионалния контекст, но 
и защитиха концептуалния стремеж 
на фестивала да коментира наболели 
проблеми на съвременния свят и да 
предложи театрални алтернативи 
за решаването им.
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Спектакълът-разходка „Белград	от	
дистанция“ на „Римини Протокол“ 
беше представен като пролог към         
БИТЕФ 2019, т.е. като специално въ-
ведение в неговата тематична и 
естетическа концепция. Създаден 
по идея на Щефан Кеги и Йорг Карен-
бауер под основното название „Х от 
дистанция“ (Remote X), той вече е 
обиколил редица градове по света, 
замествайки всеки път Х в заглавие-
то с името на съответния град. След 
белградската си премиера в първия 
ден на фестивала (преди неговото 
официално откриване с „Орест в Мо-
сул“ на Мило Рау) представлението 
беше показвано през всички останали 
дни до края му, изпълнявайки ролята 
си на въведение към философията на 
фестивалната програма за цялата 
публика. Спектакълът предлага на 
зрителите по находчив и въздейст-
ващ начин възможността непосред-
ствено да преживеят театрално 
създадена ситуация на общност и 
присъствието на отделната лич-
ност в нея. Той протича като много 
добър пример за имърсив театър, 
доколкото максимално „потапя“ при-
състващите в себе си, превръщайки 
ги направо в преки участници. Пока-
нени на предварително обявен сборен 
пункт и снабдени със слушалки, през 
които получават инструкции за посо-
ките на своето движение и за онова, 
което трябва да правят, присъст-
ващите обикалят различни места на 
Белград, започвайки от централното 
гробище, и преминавайки по улиците 
му, наблюдават всекидневието (си) в 
един мол, приканени са да се включат 

в изпълнението на любовна песен 
(„Нека започнем любовта отначало“ 
от мотото на фестивала), да ти-
чат заедно в парка на Мегданкале, да 
танцуват един с друг или поотделно 
и накрая да изкачат десетте етажа 
на висока сграда в центъра на града, 
за да го погледнат отгоре, „от обла-
ците“. Майсторският, едновременно 
философски и неангажиращо делничен 
сценарий на Щефан Кеги и Антон Роуз 
кара участниците неусетно да пре-
живеят разходката из своя град как-
то като идеален модел на възможно 
общество, в което всеки е себе си и в 
същото време е важна и ценена част 
от групата, така и като преминаване 
на собствения си (и въобще на човеш-
кия) живот. 

Както обикновено, спектакълът на 
Томас Остермайер демонстрира ос-
тър усет за проблемите на днешния 
европеец и висококачествен театър. 
Режисьорът създава представление-
то си по нашумелия автобиографичен 
роман „История	 на	 насилието“ на 
френския автор Едуард Луис. Болез-
нената лична случка със студент от 
малък френски град, поканил в апар-
тамента си в Париж млад алжирец, 
с когото се запознава на улицата, 
и след кратка връзка и обещаващо 
приятелство е изнасилен в отговор 
на настояването да получи обратно 
своя откраднат от госта му смарт-
фон, Остермайер разглежда като 
по-голям, базисен проблем на днеш-
ния представител на средната класа 
в европейските страни. В потиска-
щата история режисьорът не търси 
кой и за какво е виновен, а внимателно 
проследява безсилието на отделната 

личност и на обществото като цяло 
(полицията и медицинското об-
служване) да се справят адекватно 
с – най-общо казано – изненадващи 
ги, макар в действителност предви-
дими ситуации. Без да е направено в 
естетиката на имърсив театъра, 
представлението предизвиква та-
къв ефект, доколкото силно пота-
пя зрителя в разказваната история 
чрез максимално искреното актьор-
ско присъствие и изключително въз-
действащите, прожектирани на ог-
ромен екран сцени от въображаемото 
отмъщение на студента. Предста-
вяйки ясно и откровено един пробле-
матичен модел на дежурно афиширана 
заедност, спектакълът сочи алтер-
нативи за неговото реконструиране. 

Подобна стратегия на очертава-
не на възможен модел на същинска 
общност, разбирателство и доверие 
чрез находчиво и категорично пред-
ставяне на неговата противополож-
ност предложи и много оригинални-
ят и свеж спектакъл по Молиеровия 
„Тартюф“ на младия режисьор Игор 
Вук Торбица, който ненапразно беше 
тазгодишното ново име, по традиция 
промотирано от фестивала. По нео-
чакван, но особено силен начин тези 
тревожни гласове за съхраняване 
чрез реконструиране на света, в кой-
то живеем, допълни и Фия Менар със 
своята пърформанс-инсталация „Не-
морални	истории	–	Част	1:	Къщата	
майка“. Изграждайки пред очите на 
зрителите с методични неуморни 
усилия в продължение на повече от 
час огромен макет от картон на Пар-
тенона като символ на европейската 
цивилизация (къщата майка), накрая 
артистът заедно с безмълвната зала 
е принуден да наблюдава как резул-
татът на огромните му усилия рухва 
под струите на проливен дъжд. Това 
лаконично напомняне за крехкостта 
на създадения с много труд свят, в 
който живеем, спонтанно разтърси 
присъстващите и им напомни за тях-
ната отговорност към него. 

Безспорно силно и запомнящо се изда-
ние на БИТЕФ, което отново потвър-
ди постоянството на фестивала да 
поставя тревожните въпроси на на-
шето съвремие и да търси отговори-
те им. 

„Тартюф“ по Молиер, 
режисьор Игор Вук 
Торбица, копродукция 
на Националния 
театър Сомбор        
и Сръбския народен 
театър, Нови Сад
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„Последният	 запис“ на режисьора 
Крикор Азарян и актьора Наум Шопов 
е поставен през сезон 1991/1992 г. на 
камерна сцена на Народния театър. За 
пореден път след Леон Даниел и Гриша 
Островски опитен режисьор и актьор 
от „старата школа“ правят проникно-
вен „първи прочит“ на българска сцена 
на Бекетов текст. Спектакълът за-
почва със седем минути мълчание.

Крикор Азарян признава, че е тръгнал 
от конкретното, от разпознаваемо-
то: героят на Наум Шопов къса ленти, 
на които е записвал преживяванията 
от младостта си. В яростта към тях 
има разпознаваема, конкретна емоция, 

или както казва режисьорът, лентите 
„имат своето точно битово съдър-
жание“: „Един човек, който в продъл-
жение на десетки години записва своя 
живот, виждаме на сцената как къса 
тези ленти... Това вече израства като 
знак, но тръгва от конкретни обстоя-
телства“1. Очевидно Бекетовата дра-
матургия е усвоена в България, като 
се тръгва винаги от конкретното, 
сетивното. Драмата на абсурдизма 
е разпозната в своята специфичност 
при съпоставката ѝ с някои характе-
ристики на психологическата пиеса. 

„Знаем значението на мълчанието в 
психологическата пиеса. Става въпрос 

за зоните на мълчанието, където се 
осъществява най-интензивното ос-
мисляне на колизията от самия зри-
тел. А при Бекет това го няма. Това е 
мълчание в истинския смисъл на дума-
та. И там героят не индикира мисли, 
там отсъства така нареченият вът- 
решен монолог на героя, той изпада в 
тъма и процесът на мислене изчезва. 
Ако се разсъждава в един по-космиче-
ски план, тези паузи се превръщат в 
„черни дупки“2.

Това е един действително работещ 
в българските условия маниер на при-
ближаване към Бекет. Промените в 
работните стратегии са практически 

Аглика Стефанова-Олтеан

Седем минутимълчание 

Десет	години	без	Крикор	Азарян	
(15	март	1934–14	декември	2009)

Наум Шопов, фотография Ани Петрова
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Новини от фронта

изведени при съпоставянето с досе-
гашната „конвенционална“ практика. 
Става дума за фиксирането на една 
отправна точка; за едно първона-
чално „намисляне“ на ситуацията. 
Тази „истинност“ обаче често оста-
ва като чувствително присъствие и 
влияе върху възприятието на зрите-
ля. Усетил твърда земя, той на драго 
сърце се оттласква в по-метафорич-
ни, условни пространства. Впрочем 
и в „Последният запис“, подобно на 
„В очакване на Годо“ на Леон Даниел 
и „Щастливи дни“ на Гриша Остров-
ски, от самото начало е предвиден 
режисьорски ход спрямо нагласите 
на публиката. Нейното присъствие 
е предвидено; програмирано е нейно-
то емоционално свързване, алтер-
нативно „вживяване“ в сценичното 
действие. Спектакълът започва със 
седем минути мълчание. С този „про-
лог“ Азарян цели не отегчението на 
публиката, а нейното „раздразнение“: 
„Тази статична експозиция беше необ-
ходима като една предварителна кон-
венция между сцената и зрителите, 
че това, което ще гледат, е по-особе-
но, друг вид театър“.

Наум Шопов описва настройването 
на публиката, което е улавял от сце-
ната по време на дългата пауза, така: 
„Преди да започне спектакълът, аз 
стоях на сцената с отворена уста. 
Публиката започва да се смущава, да 
шуми, изведнъж започва да затихва, 
да се разсмива. Докато накрая, преди 
да се сепна, преди да започна да вър-
ша каквото и да било, да ям банани, да 
си гледам часовника, да пускам записа, 
беше вече пълна тишина... и тогава 
започваше всичко“3.

Сценографията на Елена Иванова е 
потънала в полумрак, сякаш за да съз-
даде комфорт на Крап, който казва: „С 
целия този мрак край мен се чувствам 
по-малко самотен“. Под звуците на 
силна циркова музика на сцената вли-
за Наум Шопов с изрисувана на лицето 
клоунска маска – бяла пудра, смалени 
устни, високи учудени вежди – готов 
за своя номер и среща с публиката. 
Отвсякъде е обграден с метална ре-
шетка и от дълго мълчание. Силна 
насочваща светлина пада от един-
ствената лампа над масата, където 

е и магнетофонът с лентите. Ситу-
ацията напомня някаква атракция, 
цирков номер, при който в клетката 
по невнимание е затворен клоунът, а 
не лъвът. Обратно на пластичните и 
динамични клоуни, Крап стои неподви-
жен, апатичен, „с отворена уста“, ся-
каш не помни нито своя номер, нито 
репликите си, нито кой е и къде е. 
Тази клоунска маска му придава едно-
временно притчово измерение („той 
е всеки човек“), но и индивидуалност 

– разказът, който постепенно се под-
режда, откъслечно, но съвсем ясно го 
разкрива като индивид, реализирал 
определени избори. Маската е именно 
натрупването на слоеве мисли, наме-
рения, решения, действия, разочаро-
вания, срам, неудобство, съжаление 
за пропуснати мигове и възможности. 
Едновременно обобщаваща и индиви-
дуализираща, маската го прави теат- 
рален, показен, сценичен. Превръща го 
в пример за нещо: 

„За мен освен ремарката на автора, че 
лицето му е бяло, носът морав, друго-
то нещо, което доби голямо значе-
ние, са първите изречения в текста: 
„Късно вечер. След време“. Авторът 
експонира нещо, което ще стане след 
време. Този израз беше ключов и за ре-
шението ми. Исках да покажем един 
експонат; докъде стига човекът, как-

во може да стане с него – обратното 
на homo sapiens. Оттук и тази анима-
лизация“ (Кр. Азарян).

Маската следователно дава морална 
оценка на деградацията на човешко-
то, изгубването на човешкия образ. 
Същевременно актьорът вмъква съв-
сем нестереотипно страдание чрез 
погледа – живите очи на трескаво 
разсъждаващ човек (понякога погле-
дът е застинал, сякаш душата му си 
поема дъх) и определени не-циркови, 
дори нетеатрални спазми на израже-
нието (невъзможност да се проник-
не в паметта, в забравените думи и 
словосъчетания; непоносимост на 
възстановените спомени). Маската е 
доброволно надяната, за да предпазва 
от ударите на трагичното. От време 
на време Крап поглежда към лампата, 
сякаш чака някаква промяна да дойде 
оттам. Движенията му са механич-
ни, леко разместени и некоординира-
ни, сякаш е чуплив или е забравил как 
функционира човешкото тяло. Когато 
словото идва, то също е неравномер-
но, всяка дума носи свое настроение, 
различна замисленост. Заглушаващо-
то („клоунско“) говорене все по-често 
се редува със „събудено“ говорене. В 
близкия план на камерната сцена очи-
те най-точно показват какво се случ-
ва, доказват наличието на живот в 
това разглобено, с бягаща мисъл тяло. 
Те са втренчени, погледът е дълбок, 
стреснат, понякога ироничен. Спо-
менът е реставриран, тук е, макар и 
първоначално отречен и омаловажен.

Интересно е, че във финала прозира 
екзистенциалистка надежда (този 
своеобразен хуманистичен прочит на 
абсурдизма, който се налага на бъл-
гарска сцена) за спасение, изход от 
„решетките“ на лутащото се съзна-
ние, която е отбелязана в не една ре-
цензия. Никола Вандов намира „нещо 
очовечаващо го“ под размазания грим 
и усеща някаква вътрешна промяна у 
персонажа в края на спектакъла – ся-
каш той „започва да се интересува 
от света“. Според Георги Каприев: „С 
финала си те поставят запетая. Те 
подсказват възможността за някакво 
ново начало (...) едно трудно намигане 
с окото на сърцето. Една едва долови-

Михаил Мутафов в „Последната лента“
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1 Две интерпретации на Бекет. Интервю на 
Николета Кокорова с Крикор Азарян и Михаил 
Събев. Сп. „Театър”, 10/1992, с. 4–7.
2 Крикор Азарян, пак там.
3 Наум Шопов. Насаме пред зрителя и пред 
душата си. Интервю на Ана Топалджикова. Сп. 
Homo Ludens, 8–9/2003, с. 178.
4 Георги Каприев. Последният запис – две ин-
терпретации. В. „Култура“, 48/1992, с. 2.
5 Непубликувано интервю с Михаил Мутафов, 
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6 Весела Груева. Театър на един актьор – Не-
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„Театър“, 11–12/1990, с. 24.
7 Вж. Две интерпретации на Бекет. Цит. съч.

ма усмивка на трагичния клоун Шопов 
– Крап“4.

Интересно е, че подобен процес на 
„очовечаване“ се налага и във варнен-
ската постановка на	 „Последната	
лента“ на режисьора Станчо Станчев 
(сезон 1991/92). Крап на Михаил Мута-
фов е човек, който дълго не е говорил и 
с мъка си припомня думите и техните 
значения. „Крап проговаряше трудно. 
Първо започва звуково, нечленораз-
делно да налучква думите, постепен-
но една възстановена дума му напом-
ня за следващата… Започват да се 
наслагват спомени, асоциации. Иначе 
е пусто, празно. Постепенно той под-
режда в един колаж тези откъслеци 
от живота. Когато пееше песента на 
финала, то не беше песен, а дъх, кой-
то не достига на човека. Дъх живот, 
който иска да излезе от него. Плачех 
и пеех тая песен, през тъгата и през 
възторга на младостта, като комен-
тар на възрастния Крап.“5

През сезон 1990/1991 „Последният	
запис“ е поставен и в Родопския дра-
матичен театър от режисьора Илиян 
Николов. Младият актьор Илия Па-
лагачев е наречен от критиката „ис-
тинско откритие“, защото „постига 
Бекетовото театрално внушение: 
пълна конкретност на сценичното 
поведение, логика в ексцентриката, 
драматизъм в безсмислието, актив-
ност на резигнацията6“. През същия 
сезон пиесата е поставена и в теа-
тър „София“ от Михаил Събев заедно 
с едноактните „Охайо импромптю“ и 
„Катастрофа“. Ролята на Крап се из-
пълнява от Богдан Глишев.7 

Лавинообразното поставяне имен-
но на тази пиеса на Бекет през се-
зон 1990/91 говори за едно трескаво 
желание за осъществяване на лична 
връзка с Бекетовия свят, обогатява-
не на творческия опит. „Последният 
запис“ е четена като отношение с 
миналото, като изповеден монолог 
на самия творец (режисьор и актьор), 
като споделяне едновременно на пе-
симистична прогноза за бъдещето на 
човешкото, но и като регистрация на 
минали страдания. В програмата към 
спектакъла си Крикор Азарян споделя, 
че в образа на Крап Бекет ексхумира 

себе си, собствения си „последен за-
пис“. Може би пиесата е толкова по-
ставяна в началото на 90-те у нас, за-
щото чрез нея творците спонтанно 
пожелаха да ексхумират едно чувство 
за пропилян живот в среда, в която 
ценностите са били фарсово, клоунски 
подменени, както и самата действи-
телност. По същия начин Крап-клоу-
нът на Наум Шопов подменя дивото 
животно в металната клетка. Георги 
Каприев вижда в него един „живот-па-
уза“, „екзистенциална патология“, 
„човек, станал вещ“. Чрез Бекетовите 
хора – метафори, в началото на 90-те 
се евакуираше една потиснатост, съ-
бирана с десетилетия. Когато в „Те-
атър на маса“ режисьорът Николай 
Георгиев поставя „Краят на играта“ 
и театралната публика за първи път 
чува текста, интерпретиран от ак-
тьорски глас (сезон 1990/1991), Никола 
Вандов отбелязва: „Маргарита Ду-
паринова – Актрисата, прочете или 
изигра повече от една пиеса. Тя изигра 
своя живот. И нашия“. В Бекетовите 
притчи конкретното социално стра-
дание, екзистенциалното вътрешно 
напрежение намират начин да бъдат 
споделени, канализирани, отхвърлени 
като бреме. Може би това обяснява 
лавината от Бекетови постановки в 
началото на 90-те и липсата на та-
кива днес.

Много от прочитите на „Последни-
ят запис“, както и „Щастливи дни“ на 
Гриша Островски носят разбирането 
за трагично на екзистенциализма. 
Монологичната форма е препотвър-
дена в нейния класически вариант – 
тя излага вътрешната борба на героя 
(не затихващите функции на пер-
сонажа, не неговата невъзможност 
или нелепост). Крап на Наум Шопов 
и особено Уини на Лолова придават 
смисъл на света наоколо чрез посто-
янно напрежение на въображението и 
ровене в спомените. Те настоятелно 
поддържат своето съзнание събу-
дено. „Героизират“ персонажите си 
като неуморни воини на смисъла, дори 
сред един невъзможен, абсурден и не-
податлив на влияния общ фон. Така в 
очите на Крап на Наум Шопов пробляс-
ва нов интерес към света, а нежният 
глас на Лолова се разнася над дупка-

та на Уини като утринна молитва. В 
тези хуманизиращи прочити прозира 
благородството на интелектуалния 
екзистенциализъм, от който са били 
повлияни поколенията на режисьо- 
рите Леон Даниел, Гриша Островски, 
Крикор Азарян. Така, без да изменят на 
своите житейски принципи или твор-
чески почерци, те материализират 
на сцената Бекетовите персонажи 
като силни, въздействащи образи, 
като съпротивяващи се и дори спо-
собни на избор човешки същества 
(избиращи трудния начин – съпроти-
вата, а не примирението). Те се борят 
за смисъла на думите; словото, кое-
то произнасят, не е механизирано. То 
продължава да означава конкретен 
живот, да се залавя за последните 
останали всекидневни предмети, да 
изтръгва последни отблясъци на ра-
дост от образите, които съзнанието 
все още може да възстанови. Крап на 
Шопов и Уини на Лолова продължават 
да творят живот, все още създават 
– спомени, тъга, песни, глас... Може да 
се каже, че на българска сцена Беке-
товите персонажи намират своето 
спасение. Своеобразният конкретен, 
веществен начален подстъп (търсе-
нето на реалистични мотивировки и 
„оприличаване“ с нещо познато) дава 
шанс и на публиката да приеме Бекет 
като естествено продължение на 
екзистенциалните въпроси, познати 
от художествената и философска ли-
тература на ХХ в. 
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От януари 2007 г. Павел Балев е гла-
вен диригент на филхармонията на 
Баден-Баден и артистичен директор 
на международната академия „Карл 
Флеш“. Носител е на Международна-
та музикална награда през 2012 г., на 
Наградата на немската критика за 
записите, осъществени с Красимира 
Стоянова и оркестъра на Мюнхен-
ското радио – 2012, 2014 и 2017 г. Той 
работи с най-големите оперни звез-
ди – Едита Груберова, Диана Дамрау, 
Томас Хемпсън, Рамон Варгас, Пьотър 

Бечала, Лука Пизарони, Анна Нетреб-
ко, Красимира Стоянова и Весели-
на Кацарова. През 2016 г. дебютира 
във Виенската Щатсопер с „Любо-
вен еликсир“ на Доницети, както и в 
Цюрихската опера с „Испанският час“ 
и „Детето и вълшебствата“ на Равел, 
а в Щутгартската опера дирижира 
балета на Прокофиев „Ромео и Жулие-
та“. През 2017 г. дирижира концерти-
те, включени в азиатската обиколка 
на Диана Дамрау, а на следващата 
година – европейското турне на То-
мас Хемпсън, като един от градовете 
беше и София. 

На 28 септември т.г. Павел Балев ди-
рижира премиерата на „Фалстаф“ на 
Верди в Пловдивската опера с Кирил 
Манолов като Фалстаф и Мариана 
Пенчева – Мисис Куикли. Вторият 
спектакъл беше на 16 октомври. Той 

ще се завърне отново в Пловдив на 15 
ноември, а на 7 декември постановка-
та ще бъде представена на Фестива-
ла на оперното и балетно изкуство в 
Стара Загора. На 21 декември в НДК 
Павел Балев ще дирижира концерт-
ното изпълнение на операта „Евге-
ний Онегин“ на Чайковски с Красимира 
Стоянова в ролята на Татяна. Идната 
година, на 19 март, ще дирижира Со-
фийската филхармония – Симфония № 5                    
на Брукнер. 

Кога	получихте	предложението	за	
„Фалстаф“	в	Пловдив?

Идеята се роди преди повече от годи-
на и половина, тъй като аз ежегодно 
имам ангажименти в Пловдивската 
опера като гост-диригент на симфо-
нични концерти. С Нина Найденова се 
познаваме от много години. Учили сме 

С	Павел	Балев	
разговаря	
Светлана	
Димитрова

Щастливият диригент

© Philharmonie Baden-Baden
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заедно в старозагорското музикално 
училище. От нейна страна дойде едно 
много луксозно предложение – кога 
мога да дойда и какво искам да напра-
вя. Трябваше ми по-малко от един ден 
да взема решението, че искам да на-
правя „Фалстаф“ в Пловдив. 

Защо	„Фалстаф“	от	стотици	дру-
ги	опери?

Защото „Фалстаф“ е сред най-голе-
мите предизвикателства за един 
диригент. Защото имам прекрасен 
спомен като ученик в музикалното 
училище от постановката на Со-
фийската опера с Димитър Манолов 
и Стоян Попов. Винаги съм бил рес-
пектиран от това, което е правел 
Митко Манолов като оперен дири-
гент – един прекрасен творец, голям 
пример за всички нас. Този спомен и 
предизвикателството „Фалстаф“ ме 
накараха да предложа това заглавие. 
Освен това фактът, че можем да има-
ме в постановката Кирил Манолов, а 
впоследствие и Мариана Пенчева, ни 
окрили още повече. Трябва да кажа, че 
съм много щастлив като диригент, 
защото след дълго отсъствие от 
българската сцена откривам една 
цяла генерация оперни певци, които 
виждам за първи път тук и с които ми 
е изключително приятно да работя. 
Съставът е голям, няма да изреждам 
всички, щастлив съм, че ги опознах и 
че работя с тях.

Каква	е	идеята	на	постановката?

Нина Найденова намери много интели-
гентно решение. Аз го приемам безус-
ловно, защото бързо успях да ѝ повяр-
вам за това, което има като идеи. Тя 
има свое решение, а това е нещо много 
значимо, защото „Фалстаф“ се прави 
трудно. Факт е, че тя успя да събе-
ре прекрасен ансамбъл, което също 
е почти непосилна задача за нашите 
условия. Смятам, че сме на верен път.

След	този	„Фалстаф“	ви	предстои	
още	едно	предизвикателство	–	кон-
цертно	изпълнение	на	„Евгений	
Онегин“	в	София	с	Оркестъра	на	
радиото	и	с	Красимира	Стоянова.

Идеята е на Красимира Стоянова, 
с която работим от много години. 

Имаме и много хубава приятелска 
връзка. Тя е огромен пример за всички 
нас, музикантите. Не само за младите 
оперни певци. Аз също се уча от нея. 
Когато се роди идеята за това кон-
цертно изпълнение, благодарение на 
ръководството на радиото, разбира 
се, аз казах „Да“. Изпитвам необходи-
мост да работя опера не само някъде 
в чужбина, но и в България и това ви-
наги е повод за радост.

Поканени	са	отново	няколко	млади	
певци.	Кой	ги	избра?

Да, някои от тях познавам. Продуцен-
тът от радиото заедно с Красимира 
Стоянова ги избраха. Включих се и аз 
малко.

През	този	 сезон	 имате	 ли	 дру-
ги	 предложения	 за	 концерти	 в	
България?

Ще имам много трудна задача, за коя-
то се готвя от няколко месеца – Брук-
нер, Пета симфония, със Софийска-
та филхармония. Това е много, много 
трудно и специално нещо. Поканата е 
от Найден Тодоров.

Пиер	Булез	казва,	че	многократно	
е	слушал	оркестъра	на	Баден-Ба-
ден	и	е	възхитен	от	невероятните	
неща,	които	сте	постигнали	с	него.	
От	2007	г.	сте	там.	Колко	време	ви	
трябваше,	за	да	стигнете	до	подо-
бен	успех?

От седмата или осмата година започ-
на да се постига някакъв диригент-
ски почерк и нещата да се движат 
по-бързо. Целият репетиционен пе-
риод се скъсяваше, защото едино-
мислието се засили. По отношение 
на класическия репертоар – Моцарт, 
Бетовен, Хайдн, настъпи единомислие 
как да се интерпретира тази музика. 
Трябваха много години и много работа 
– в групови репетиции, върху най-по-
знати заглавия, работа до най-мал-
кия детайл. Смятам, че в момента 
сме в състояние да поддържаме този 
стандартен репертоар с много малко 
репетиционно време. 

Как	планирате	сезона	в	Баден-Ба-
ден?	Съобразявате	ли	се	с	настрое-
нията,	с	желанията	на	публиката?

Аз правя представяне на програмата 
преди всеки концерт. Правя го от са-
мото начало. Познавам публиката на 
града и фактът, че нараства броят 
на нашите абонати, означава, че пуб-
ликата се интересува от програмите 
ни. Комбинацията от непознато и по-
знато винаги е много успешна, но при 
нас непознатото е романтика, класи-
ка. Не говоря за непознатата музика 
на ХХ в. Публиката в Баден-Баден е 
много специална и много консерватив-
на. Открихме например сезона с двете 
приказки на Дворжак, които за първи 
път се изпълняват от оркестъра. 
Това са едни от последните му опуси 
– чешки приказки, направени за оркес-
тър, които се приеха много хубаво. 
През октомври включихме Двадесет 
и шест вариации на Салиери, които 
също много рядко се чуват на кон-
цертния подиум. Във всяка програма 
има нещо, което да събуди любопит-
ството, но и да настрои публиката за 
нещо, което очаква да чуе.

Бяхте	тук	с	Томас	Хемпсън.	Имате	
приятелства	с	някои	от	най-голе-
мите	музиканти.	Каните	ли	ги	за	
вашите	концерти?

Обикновено тези големи музиканти, 
когато са канени от големи импресар-
ски къщи или големи концертни аген-
ции, се обръщат към нас и имат жела-
ние ние да свирим с тях. Покрай това 
доверие, което съм изградил с тези 
световни артисти, имам възможност 
да вземам и моя оркестър с нас. Често 
съм гостувал с Томас Хемпсън на други 
оркестри по негова покана, както и с 
Диана Дамрау по нейна покана. Това е 
взаимно обогатяване.

Колко	концерта	има	в	сезона	на	
оркестъра?

Имаме сериозна ангажираност – около 
сто и десет концерта на сезон. Пра-
вят се следобедни концерти, които 
преминават само с една или две репе-
тиции или без репетиция. Имаме ве-
черни концерти, открити концерти, 
гостувания, детски, младежки програ-
ми. Правим около тридесет гостува-
ния в чужбина на сезон. За първи път 
в историята на оркестъра ни пред-
стои турне в Япония. Поканени сме от 
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голяма японска агенция да гостуваме 
с двама солисти, като централното 
произведение ще бъде Пасторалната 
симфония на Бетовен в рамките на 
годината на Бетовен. Предстоят ни 
концерти във Франция, в Швейцария. 
Моите лични ангажименти към оркес-
търа са четиридесет концерта на се-
зон, като в повечето случаи програми-
те не се повтарят. Много са и това ни 
сплотява, прави връзката с оркестъ-
ра изключително силна. Освен това 
нося цялата отговорност за всичко, 
което се случва в институцията – 
програмите, финансирането трябва 
да се контролират и регламентират 
от мен, цялостното представяне на 
оркестъра в града, гостуванията. 
Това е огромно натоварване. Разбира 
се, имам помощници, но решаващата 
дума имам аз. Изпълнявам директор-
ска, административна, финансова и 
артистична функция.

През	този	сезон	имате	ли	срещи	
със	световни	артисти?

Да, във Франкфурт, в два концерта с 
Хуан Диего Флорес, на 19 декември в 
Кьолн с Пласидо Доминго. Предстоят 
и концерти с Роландо Виясон и Диана 
Дамрау. На сезон имаме и четири-пет 
програми, за които ни гостуват 
диригенти.

Споменахте	детски	и	младежки	
концерти.	Правите	ли	и	от	тъй	
модерните	 събития	 с	филмова	
музика?

Правим концерти за младежи от 
гимназиите, като им описваме це-
лия процес на създаване на филмова-
та музика, като представяме първо 
филма без музика, после процеса на 
композиране и как един филмов ком-
позитор може да запълни филма с 
това, което е написал. Каним млади 
филмови композитори, а аз имам за-
дачата да събера музиката с филма, 
което също е много трудно. Като 
едно време – със слушалки, в които 
непрекъснато ми подават импулси-
те на кое място какво да правя, но е 
много интересно. Имаме концерти 
за най-малките. Имаме концерти, на 
които млади музиканти свирят за-
едно с филхармонията. Всичко това 

завършва с международната академия 
„Карл Флеш“, която аз ръководя. В тази 
академия каня най-добрите професо-
ри по струнни инструменти в Европа. 
Идвали са Сашко Гаврилов, нашият 
голям цигулар и педагог, Коля Бляхер, 
първият концертмайстор на Берлин-
ската филхармония, първият контра-
басист на Берлинската филхармония 
Яне Саксала. Това са големи творци, 
които идват в Баден-Баден, привли-
чат млади имена от цял свят и рабо-
тят с нас в рамките на две седмици. 

Накрая има три концерта със солис-   
ти, подбрани от тази академия. Ни-
вото е невероятно! Предлагаме много 
награди и част от тях са ангажимен-
ти, което ни предоставя невероятен 
избор на много квалифицирани, стра-
хотни млади солисти.

Идват	ли	българи?

Много рядко. Имаше една виолистка и 
един контрабасист, който сега свири 
в Мюнхенската филхармония.

 © Philharmonie Baden-Baden
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Павел Балев е роден през 1970 г.    
Завършва дирижиране в НМА 
„Панчо Владигеров“ в София 
при акад. Васил Казанджиев и 
проф. Георги Робев. През 1988 
г. дирижира първия си концерт, 
а със студенти представя 
концертно „Дидона и Еней“ на 
Пърсел. През 1993 г. получава 
наградата „Музикант на годи-
ната“ на радиопредаването 
„Алегро виваче“ в категория-
та „Най-добър млад музикант“. 
В следващите години печели 
първа награда от международ-
ния конкурс „Карл Мария фон 
Вебер“ в Мюнхен; първа награ-
да на Националния конкурс на 
немските висши музикални 
училища; печели диригентския 
конкурс във Ваймар и награда-
та на фондация „Херберт фон 
Караян“; представителната 
награда на град Бад Хомбург. 
Участник е в програмата „Ди-
ригенски форум“ на Германския 
музикален съвет. Там ръково-
ди майсторски класове по ди-
рижиране. Има класове и във 
Висшето музикално училище 
в Манхайм. Бил е музикален ди-
ректор на Дрезденската ка-
мерна опера, първи диригент 
на операта в Рощок, първи ди-
ригент и генерален музикален 
директор на операта в Хале.

Павел 
Балев

Предполагам,	следващите	сезони	
–	вашите	и	на	състава	–	вече	са	
планирани.	

Да, мога да кажа, че съм подготвил 
предложенията до 2022 г. Това е и в 
мой интерес, защото и ангажимен-
тите, които имам извън оркестъра, 

също се планират дългосрочно. Опит- 
вам се да направя така, че да не от-
съствам от общата работа.

Готов	ли	сте	да	споделите	нещо	от	
личния	си	план?

Това, което е повод за гордост, е по-
редният ангажимент към Виенската 
Щатсопер. За трети път съм поканен 
да гостувам. През месец май ще пра-
вя „Дон Паскуале“ на Доницети. През 
2021 г. ще имам продукция на „Русалка“ 
във Франция, в Лимож, в един театър, 
с който работя от няколко години. 
Тази година там през януари напра-
вихме „Мъртвият град“ на Корнголд, 
много трудна продукция. Водя пре-
говори и за други заглавия. Аз много 
обичам да дирижирам опера и няма да 
я оставя, нищо че в момента ръко-
водя симфоничен оркестър. Дирижи-
рам всяка година и балет. От девет 
години работя постоянно с балета в 
Цюрих, който е може би една от две-
те най-добри балетни компании в Ев-
ропа, заедно с Амстердам. Това много 
ме обогатява. Правя по една балетна 
продукция, а вече ми се доверяват и 
ми дават премиери (смее се), дори съм 
част от екипа, който подготвя нови-
те заглавия. Последната година пра-
вих премиера на „Нижински“ – поста-
новка на най-авангардния немски 
хореограф Марко Гьоке, която беше с 
музика на Дебюси и Шопен. Тази годи-
на предстои премиера. За мен е голяма 
чест да поставя Walking Mad – поста-
новка на трима различни хореографи, 
които правят по една пиеса с музика 
на Арво Пярт, Хенрик Горецки и Морис 
Равел. 

Дори последния път в програмата 
във Виена бяха написали, че съм кон-
цертен, оперен и балетен диригент, 
което е рядка комбинация, тъй като 
повечето диригенти се профилират. 
Много от оперните колеги не оби-
чат да дирижират балет. Смятат го 
за по-маловажно, което съвсем не е 
така. Балетните диригенти пък не 
смогват да дирижират опера. Слава 
богу, засега мога да дирижирам всичко, 
което поискам. Това е голям късмет. 
Това е щастие.

Имате	издадени	записи	с	Краси-
мира	Стоянова,	дори	получихте	
награди	за	тях.	Планирате	ли	нещо	
ново	в	тази	посока?

Много се изкушавам да правя така 
наречените „откривателства“. В 
това отношение ще продължа една 
линия, която от няколко години водя. 
След откриването на неизвестните 
произведения на фамилията Шунке, 
които издадохме като първи запис в 
света, представихме трима компози-
тори. Това е най-голямата музикална 
фамилия в Германия след тази на Бах. 
След това записахме произведенията 
на Адолф Йенсен, който е от генера-
цията на Менделсон и Шуман. Послед-
ните години от живота си е живял 
в Баден-Баден, където е погребан. 
Сега предстои откриването и запис-
ването на два кларинетни концерта 
и един валдхорнов от един късен ро-
мантик, Егон Габлер, които ще бъдат 
изпълнени и записани от нас. Много 
е интересно, защото нямам образци. 
Трябва сам да изследвам и да осъ-
ществя всичко това. Много по-кре-
ативно е и всички го правим с голямо 
желание и ентусиазъм. Последния се-
зон изпълнихме – след 160 години – две 
фантазии за цигулка и оркестър от 
Йозеф Йоахим, които също предстои 
да бъдат записани, отново за първи 
път в света. Това е много интересна 
работа.

Къде	откривате	тези	творби?

Това става благодарение на контак- 
тите, които съм натрупал. Идват ко-
леги, които ми казват: „Имам такава 
и такава идея, искате ли да ми помог-
нете, искате ли заедно да реализира-
ме тези записи?“. Солистката, която 
изпълнява кларинетните концерти, 
откри специално издателство, за да 
ги публикува. Тя ги откри, обработи 
и ми се довери да ги направя. Спечелил 
съм доверие и мога да работя с хора, 
които намират нови полета за изява 
и търсят партньори. С Роберт Лан-
гбайн, валдхорнист на Дрезденската 
филхармония, сме записали други све-
товни премиери. Това е необятно поле 
и много интересна задача.
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Към музикалните ни корени в твор-
чеството на един от най-големите 
майстори в ХХ век, Васил Казанджиев, 
представен от съмишленици и прия-
тели, ни поведе неговият авторски 
концерт на 14 октомври 2019 г. в Сту-
дио 1 на БНР. Това бе музика, в която 
с импровизацията на един музикален 
щрих се откриват пластове, насите-
ни със смисъл, красота, отзвучаване, 
заиграване, ирония. Музика, в която 
отзвучава българският ХХ век. Са-
мият автор мисли също, че в послед-
ните му творби има неща, почерпени 
от полъха на класиката и романтич-
но-емоционалното притегляне. След 
концерта той сподели: „Класика“ има в 
Ренесанса, барока, Романтизма, също 
в ХХ век при Прокофиев, Шостакович, 

Хиндемит – във всички епохи. Класи-
ка означава съвършенство, както е 
във вечните творби, в симфониите 
на Бетовен, фугите на Бах. Във всяка 
хубава музика има и процент, извест-
на доза романтизъм, даже и в чиста-
та музика – тази на Ренесанса. Това е 
като някакъв полъх, слушателят оби-
ча да мечтае, да мисли романтично. 

Концертът събра на едно място чу-
десни изпълнители: на първо място 
Георгита Бояджиева, която интер-
претира музиката на Васил Казан-
джиев от десетилетия, както и Росен 
Идеалов, а към тях се присъединиха 
млади инструменталисти като Ангел 
Македонски, Надежда Цанова, Гергана 
Несторова, Мартина Митева, Росен 
Балкански. Последователността на 

програмата бе избрана като пъте-
шествие из видовете изказ: след Со-
ната за тромпет (2017) прозвучаха 
творби соло: Гротеска за соло кла-
ринет (2013), Монолози за виолонче-
ло (2010), Триптих за пиано (2013). Те 
бяха последвани от творби разговор: 
Диптих за кларинет и алт саксофон 
(2015) и Секвенции за виолончело и 
китара (2007), а накрая прозвучаха 
Светлосенки за кларинет, виолончело 
и вибрафон (2016). Световни премиери 
в рамките на концерта бяха изпълне-
нията на Соната за тромпет, Гроте-
ска за кларинет и Диалози за саксофон 
и кларинет.

Присъствието на автора бе важен 
знак в концерта. Нематериалните 
следи на едно голямо приятелство 

Ангелина ПетроваМузиката на
майстора
Концерт,	посветен	
на	85-годишнината	
на	Васил	Казанджиев,	
се	състоя	на	14	октомври
в	Студио	1	на	БНР

фотография Стефан Джамбазов
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между него и Милчо Левиев, починал 
внезапно на 12 октомври тази годи-
на, бяха причината той да му посвети 
вечерта. Милчо почина предния ден, 
нямаше начин да не му посветя кон-
церта. Шестдесет и четири години 
бяхме приятели. Нещо се откъсна от 
мене… една невероятна празнота. За-
щото независимо дали беше в Бълга-
рия, Америка или последно в Солун, ние 
непрекъснато разговаряхме, чувахме 
се, не сме имали нито един момент на 
помрачаване. Единомислещи за изкус- 
твото и живота... Влияех се от джа-
за, от изумителните неща, които той 
правеше. 

Програмата започна със Соната за 
тромпет (2017), изпълнена от Петър 
Македонски и Надежда Цанова. Имен-
но тази творба открои „романтичния 
порив“, силата на образите, струпва-
нето на звуци: с ярка, завладяваща 
първа част, романтично-съзерцател-
на и монологична втора част, изпъл-
нена със звукови открития в писмото 
на Казанджиев, който не престава да 
ни изненадва. Третата част, Allegro 
scherzoso, носеше сливането на иро-
ния/тембър, на звукови образи, при 
които виртуозно се смесват импрови-
зацията и шегата. Според Казанджиев 
Сонатата за тромпет е част от не-
гов по-голям проект, или от идеята 
да създаде: „подобно на Хиндемит и 
Лазар Николов, сонати за всички ин-
струменти – от пиколото до контра-
баса“. Романтиката, която пронизва 
новата, много свободно развиваща се 
тъкан/език на творбата, импровиза-
цията в тембър и непредвидимите 
хрумвания нареждат тази соната 
сред най-ярките нови творби на Ка-
занджиев. Поднесена бе с цялата от-
говорност, артистично вдъхновение 
и безупречен инструментализъм от 
Петър Македонски и Надежда Цанова.

Последваха монологичните творби: 
Гротеска за соло кларинет, изпълнена 
от Росен Идеалов, Монолози за соло 
виолончело в майсторското превъ-
плъщение, осъществено от Георгита 
Бояджиева, и Триптих за пиано, под- 
несен от Гергана Несторова. Може 
би единството на тембър/линия и 

характер, импулсът на импровиза-
цията, запечатан в тези творби, ги 
превръща в нещо много съществено 
за стила на Казанджиев от последни-
те години. Иронията в тях граничи с 
бляскавия щрих/хрумване (Гротеска), 
драматизмът и понякога тежестта 
на определено състояние преливат 
във виртуозност и определена лекота 
в звуковата метаморфоза – изразени с 
майсторството на Георгита Бояджи-
ева и нейния изключителен открива-
телски импулс относно Казанджиев 
(Монолози). А Триптих със своя като 
че ли по-строг клавирен изказ допъл-
ни този вид „звукови метаморфози на 
монологичното“, пресъздадени с ре-
шителност и вдъхновение от Гергана 
Несторова.

В творбите за два инструмента – 
Диалози за кларинет и саксофон и 
Секвенции за виолончело и китара, се 
открои несекващият импулс на Казан-
джиев към игра с тембровата мета-
морфоза и шегата, винаги излъчвана 
във фокуса на попадения/импровиза-
ции. Близките тембри на кларинета 
и саксофона наситиха взаимното от-
сеняване на двата инструмента – в 
тембровата игра на Пасторал (пър-
вата част) и Бурлеска (втората част). 
Най-неуловимо свързани с импровиза-
цията бяха идеите във втората част. 
В Секвенции за виолончело и китара, 
изпълнени от Георгита Бояджиева и 
Росен Балкански, преоткрихме един 
много интимен вътрешен свят на 
огледала, на „тихите образи“, т.е. на 
фини емоционални състояния. За тази 
пиеса авторът сподели: Имам сла-
бост към китарата, защото първият 
инструмент, който научих, когато 
бях още 5–6-годишен, бе китарата. 
Майка ми свиреше на китара, тя ме 
научи на този инструмент, както и 
на нотите. (Майка ми беше учителка, 
но свиреше на пет инструмента: ци-
гулка, китара, цитър, хармониум. Тя 
свиреше и на хармониум в църквата, 
а дядо ми дирижираше хора.) Оказа се, 
че китарата и челото си подхождат. 
Пицикатите на челото придават 
интересен звук и мощност на кита-
рата, тембрите са близки, преливат 

се, но са и различни, когато това е 
необходимо... 

Последният опус в програмата бе 
Светлосенки за вибрафон, тромбон и 
кларинет. Тази пиеса напомня, но на 
нова висота на развитие, за идеите 
на автора от Симфония на тембри-
те, звучи мащабно, очертава сякаш 
необичайно обемно звуково прос-
транство в сплитанията на трите 
инструмента. Оказа се, че този опус 
носи специален акцент в търсенията 
на Казанджиев от последните години: 
В тази пиеса преднамерено използ-
вам като изчистено средство тем-
брите... Неслучайно сложих заглавие 
„Светлосенки“, защото музиката в 
тази пиеса е като мото, автограф на 
стила ми, негова емблема, тя изразява 
цялостното ми мислене и идея в писа-
нето на музика! Откакто се помня, 
харесвам смяната на тембрите в раз-
лични ситуации: да контрастират или 
да се преливат. Свежда се до най-из-
чистеното: само тембри и нюанси, 
отделни кратки мелодии... Общо взе-
то, е тихо произведение – на прелива-
щи се тембри. 

В коментара си на самия концерт ав-
торът сподели, че идеята на творба-
та е почерпил от четирите различни 
вида сордини за тромбон, които Ата-
нас Карафезлиев му е демонстрирал: 
страшно различни, като че ли чуваш 
четири инструмента. Така че в пие-
сата тромбонът има роли на четири 
инструмента. Регистрите на клари-
нета също са много: остри, тъмни, 
матови. Всеки регистър на кларинета 
също е различен. 

Така тази своеобразна „симфония на 
тембровите нюанси“, на самодисцип- 
лината в преливането на състояни-
ята на звука завърши концерта. Тук 
също трябва да се отбележи задълбо-
чената и виртуозна интерпретация 
на Атанас Карафезлиев, Росен Идеа-
лов и Мартина Митева.

Концертът портрет за 85-годишни-
ната на Васил Казанджиев бе събитие, 
доказващо живеца и постиженията на 
новото в българската музика на ХХ и 
ХХI век.
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През юни тази година Ани Петрова 
подреди две изложби – портретите ѝ 
на някои от най-известните българ-
ски художници бяха изложени в гале-
рията на Националната гимназия за 
приложни изкуства „Свети Лука“, а в 
Радио Пловдив тя представи кадри 
от джаз сцената у нас, правени през 
годините.

Как	се	срещнахте	с	фотографията?

Случайно.

Дори	да	е	случайна	тази	среща,	зад	
нея	има	някаква	история.	Някои	
от	фотографите	минават	първо	
през	рисуването...

Всъщност и при мен рисуването беше 
първо, но тогава бях много малка. И 
този случай го разказвам на хора, кои-
то имат деца, за да не ги огранича-
ват. Защото рисувах много добре, но 
нашите постоянно казваха: „Не може 
ти да си го рисувала“, „Това не може да 
е твое“. И аз в един момент намразих 
рисуването. Днес съжалявам, разби-
ра се. И след това, когато започнах 
да уча фотография, рисуването ми 

беше най-трудният предмет. Може 
и да съм имала ръка, не знам, но опре-
делено като малка рисувах, след това 
престанах и се отдалечих. И когато 
станах на 18 години и трябваше да 
кандидатствам, аз, която бях от уни-
версалните отличници – майка ми ис-
каше да съм лекарка, баща ми – адво-
кат, роднините – математик, в един 
момент казах, че няма да уча нищо. 
Можете ли да си представите реак-
цията през 1981 г.! Те бяха потресени 
и не ми говориха три месеца. Една моя 
приятелка беше завършила фотогра-
фия и аз, без да съм хващала фотоапа-
рат, казах – ще уча фотография. То и 
това беше драма, защото трябваше 
да си намеря бележка от Плевен, че ще 
ме вземат на работа. Нещата бяха 
такива, сложни…

Защо	 от	 Плевен	 ви	 трябваше	
бележка?

Аз съм от Плевен. И с връзки взехме 
бележката – да си призная греха. За-
почнах да уча фотография и тя се 
оказа моето нещо. После, когато за-
върших, работих в Плевен година и 
половина в едно фото. Но след това 

открих, че фотожурналистиката е 
моето призвание. Междувременно за-
върших Техническия университет – за 
хатъра на мама и тате.

Каква	специалност?

Комплексна механизация и поточ-
ни линии в строителството. Е, там 
имаше чертане, малко простран-
ствени мисли... (Смее се.) И след про-
мените – след 1994 г., успях да започна 
работа във вестник „Новинар“, който 
си остава моята голяма любов във 
вестникарството. 

Колко	години	продължи	това?

До 2016, 23 години. Е, имаше забягва-
не за една година във вестник „Пог- 
лед“, когато го възстановиха. Но в 
„Новинар“ останах, защото, ако го-
ворите с някого от колегите, ще ви 
кажат същото – ние бяхме екип, кое-
то е много важно в журналистиката. 
Аз, когато реша да се изявявам сама, 
правя изложби, зависи само от мен и 
от никой друг. Докато в екипа всички 
сме свързани. Ако един не си свърши 
работата…

Ани	Петрова	има	
повече	от	двайсет	
години	опит,	работила	
е	като	фоторепортер	
за	вестниците	
„Новинар“	и	„Поглед“,	
носител	е	на	наградата	
за	фотожурналистика	
„Черноризец	Храбър“	и	
е	член	на	Управителния	
съвет	на	Асоциацията	
на	професионалните	
фотографи	

Да се взреш в лицето

лицето Разговор																			
с	Ани	Петрова

Да се взреш в

Йосиф Сърчаджиев, фотография Ани Петрова
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Празна	страница?

Празна страница или излиза нещо, 
което няма да се хареса на никого. 
Така че аз съм отборен играч. За съ-
жаление отборните играчи в Бълга-
рия сме малко. Не знам защо, но това 
се отразява и на развитието ни като 
държава. Всички сме много велики във 
всичко. И действително имаме стра-
хотни хора, но повечето от големите 
ни таланти се реализират навън. И 
сигурно не е случайно…

Казахте,	че	сте	усетили,	че	фото-
графията	е	вашето	нещо.	Как	се	
усеща	това?

Когато, макар да си много уморен, 
отиваш и продължаваш да снимаш. И 
дори когато не те карат да отидеш 
някъде, пак отиваш. Ето, напоследък 
страстта ми са изложбите и сама 
отивам да снимам…

Напоследък?	Откога	е	това	напо-
следък,	след	като	имате	десетки	
портрети	на	художници.

Е, отдавна е. Може би това е компен-
саторно, понеже не съм станала ху-
дожник. Поне архивирам стойност-
ните изложби. Това дори не бих го 
определила като работа. Понякога 

нямам търпение сутрин да отида на 
работа или да тръгна за поредното 
събитие, просто защото срещам нови 
хора и никога не ми е скучно.

А	как	фотожурналистиката	про-
меня	начина,	по	който	гледате	на	
света?	Отстрани	погледнато,	не	

прилича	ли	всичко	на	буря	в	чаша	
вода	–	днес	е	важно,	утре	няма	зна-
чение?	Покривали	сте	политически	
събития,	отразявали	сте	икономи-
чески	теми,	правили	сте	репорта-
жи	за	култура.

Да, така е. Но пък сега се занимавам 
само с култура, което е много хубаво. 
Защото понякога ми личи, когато сни-
мам неща, които не ми харесват.

Личи	ли	ви?

Да, личи ми. Което не е много профе-
сионално, но пък е… как да кажа…

Честно?

Да, честно е и се успокоих, защото 
приятели са ми казвали, че и в тяхна-
та работа също се забелязва личното 
отношение. Фатално е например за 
един лекар, когато е пристрастен. Но 
знам, че аз никога не търся лошото, 
дори в политиците, които снимам. 
Преди да дойда в БНР, попитах един 
колега дали не могат да ме вземат в 
неговия вестник. И той ми каза: „Ти 
не си за нас, знам какво обичаш да сни-
маш, нашият тип работа е по-друг – 
папарашки“. Нещо, което на мен не ми 
харесва. Никога не съм обичала да пра-
вя на другите неща, които не искам и Емил Попов, фотография Ани Петрова

Георги Божилов-Слона, фотография Ани Петрова
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на мен да ми се случват. И смятам, че 
личният живот си е личен. Ако хората 
решат да те поканят – да, но иначе 
да ходиш и да дебнеш, да се правиш на 
папарак за някакви глупости, мисля, 
че е леко безумно. А в България това 
много се харчи и този факт не спира 
да ме удивява. Най-странното е, че в 

България почти няма истински папа-
раци – всичко се пише като текст, но 
снимки липсват. Аз не бих се чувства-
ла комфортно в тази роля. Е, постоян-
но ходя с фотоапарат, непрекъснато 
снимам. За тези 25 години, откакто 
активно снимам, почти не ми се е 
случвало да изляза без фотоапарат. 
Хайде, десет пъти да съм ходила без 
фотоапарат през целия си живот и 
за осемте от тях съм съжалявала, за-
щото съм виждала нещо… Даже някои 
хора, като ме видят без чанта, не мо-
гат да ме познаят, шегуват се – къде 
ти е чантата, защото тя си ми е като 
придатък.

Кои	са	вашите	неща,	които	оби-
чате	да	снимате?	Кои	са	вашите	
хора?

Хората на изкуството.

Как	разбирате,	че	един	портрет	се	
е	получил?	Че	имате	добра	снимка?

Не знам, може би това се развива в 
продължение на много години в прак-
тиката, защото изпадаш в различ-
ни ситуации – понякога имаш пет 
минути, друг път – един час. Зависи 
от времето и някак си усещаш чо-
века – аз мога да кажа, че на един или 
двама души не съм успяла да направя 

снимки. Може би не съм била доста-
тъчно доволна. Въпреки че съм забе-
лязала следното – при мен първият 
и последният кадър се получават. Не 
знам защо. 

Някакъв	алгоритъм	има	тук…

Да, някакъв алгоритъм. Защото може 
да направиш и сто кадъра, и пак да не 
си харесаш снимките. Но ако си мно-
го взискателен към себе си, така се 
получава.

Като	прегледате	архива,	трупан	
с	години,	кои	са	накрая	кадрите,	
които	остават?	Портретите	ли?

Да. И някакви знакови събития, за-
щото съм била фоторепортер. Само 
това остава. А всъщност установих с 
годините, че някои неща, като се от-
далечиш от тях, носят атмосфера, 
която ти в онзи момент не си оценя-
вал колко е важна. Когато престана да 

съществува вестникът, целия архив 
го дадоха във Факултета по журна-
листика в Софийския университет и 
бившият ми шеф – Иван Бакалов, кой-
то е преподавател там, започна да 
ми показва снимките от опашки пред 
банки и други такива, които са били 
много прозаични по онова време. И 
непрекъснато повтаряше: „Виж, Ано, 
виж какво нещо е това!“, „Гледай, гле-
дай!“. Може би за някои събития е нуж-
на дистанция, за да ги оценим. 

Обичате	ли	да	пишете	текстове	
под	снимки?

Понякога, когато не е задължително. 
При мен всичко се получава, когато го 
правя с любов и желание. Даже пиша 
разни текстове и една колежка ми 
казва: „Получават ти се нещата“. Да, 
ама защото пиша за художници, то е 
ясно. Но според мен, ако трябва много 
да описваш какво си снимал, то значи 
не си направил точната снимка.

Кои	срещи	се	помнят?	И	остават	
ли	от	тях	най-хубавите	снимки?

Имах шанса да снимам много художни-
ци – Георги Божилов-Слона, Цанко Па-
нов, Георги Трифонов, Петър Дочев, 
Магда Абазова, Иван Кирков, Чавдар 
Петров, Захари Каменов... Например 
два-три пъти сме ходили в началото 
на века в ателието на Георги Божи-
лов-Слона в Пловдив. Беше известно, 
че е голям мълчаливец, и аз седя чинно 
и чакам да снимам. Веднъж си седяхме 
и си мълчахме цял ден. И най-накрая, 
като излязохме на вратата – той се 
усмихна. Тези снимки, които аз много 
си харесвам! Но аз помня това мълча-
ние и знам, че понякога мълчанието е 
много ценно.

Но	не	с	всеки	човек	можеш	да	мъл-
чиш.

Да, не с всеки. Първо трябва да си на-
мериш човека за мълчане и за говоре-
не. В „Новинар“ си имах една рубрика 
– „В ателието“. И съм ходила в ате-
лиетата поне на петдесет-шейсет 
художници. Беше емоция, защото 
влизаш там, където почти никой не 
влиза. И беше много интересно, защо-
то някои ателиета са като аптеки, 
други – съвсем различни. Както един 

Ицко Финци, фотография Ани Петрова
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приятел беше казал, след като пуснах 
неговите снимки: „Ани е твърде дели-
катна и е показала само това, което 
трябва“. 

Значи	не	е	случайно,	че	изложбите	
ви	показват	лица,	портрети,	а	не	
събития?

Да, повече ми харесва да се взирам в 
лицата на хората, защото те казват 
много. Независимо дали става въпрос 
за художници, или за музиканти. Ето, 
аз не мога да си представя да отида на 
концерт, ако не снимам. Даже мисля, 
че не чувам пълноценно музиката, ако 
не снимам. Сериозно. Това сякаш ми е 
друго сетиво. Ходила съм на концер-
ти, където не може да се снима или не 
съм акредитирана да снимам, но някак 
не ми е пълноценно, като не го видя 
през обектива.

А	какво	се	случва	с	другите	съби-
тия?	Остава	ли	нещо	от	тях?

Ето (рови из архива), това събитие 
например не беше най-великото, 
обаче снимката се получи. И това е 
много смешно, защото ние закъснях-
ме – един от малкото пъти, когато 
закъсняхме за събитие – объркахме 
пътя за Гюешево. Всички колеги вече 
бяха застанали, а аз влетях буквално 

15 секунди преди Симеон Сакскобург- 
готски, дори не си бях нагласила фо-
тоапарата – извадих го и снимах. 
И странно, но се получи страхотна 
снимка. Понякога ми казват: „Не ис-
кам да ходя на това събитие, защото 
е тъпо“, а моите най-хубави снимки 
не са направени от велики събития. 
Просто трябва да се вглеждаш в 

детайлите. Друга любима серия (от-
ново рови в архива) – отпреди избо-
рите през 2006 г. – имаше в неделя 
пресконференция на ромските лидери, 
отиваме в един хотел и нищо, нищо... 
Започнах да се вглеждам в ръцете на 
лидерите и в техните часовници – 
един от часовниците беше златен, 
с картата на България вътре в него, 
започнах да снимам. На другия ден из-
лязоха четири снимки на ръцете на 
четирима души – на Цар Киро, сина му 
и на още двама от лидерите, и тек-
стът под снимка беше: „Те държат 
вашия вот“. Ето това вглеждане ми е 
важно. Има такива щастливи момен-
ти, които те зареждат до следващия 
такъв миг, защото сигурно не може да 
си щастлив непрестанно. 

Вече	имате	няколко	фотоизложби	
зад	гърба	си,	но	защо	някак	късно	
започнахте	да	представяте	свои	
фотографии?

Защото никога не съм имала само-
чувствие на фотограф, който може 
да прави изложби. Все нещо не ми ха-
ресва. Винаги приятелите са ме кара-
ли. Фотографията не е лесно изкус- 
тво. Пък и сега ми е много по-важно 
да съм добър човек, отколкото всичко 
останало.

Разговаря Оля Стоянова

Александър Морфов, фотография Ани Петрова

Петър Дочев, фотография Ани Петрова
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Погледите им – нейният и неговият 
– си приличат по общото учудване. 
Тя може би е Мария, той Иван, какво 
друго? Могат да са всеки друг, но не 
са, именно на тях се е паднало да спо-
делят това, което уеднаквява погле-
дите им. 

Мария е в средата на смяната си и се 
кани да пуши. Главата ѝ тежи, раки-
ята, продадена ѝ с високи препоръки 
и на изгодна цена, не струва, или пък 
тя е прекалила? Много пия, казва си 
Мария всяка вечер, и получава отго-
вор от самата себе си: какво толкова, 
две-три чашки след смяна, как да не 
пиеш, по цял ден в тая олющена про-
винциална болница, по цял ден с тия 
олющени провинциални болни, онзи 
ден се наложи да превържа ръката 
на пациент с вече използван бинт! 
Ами ако се зарази с нещо? Две чаш-
ки са приемливи, от третата ще се 
лиша, добре, навива се Мария, тъкмо 
ще стигне до заплата, така или иначе 
последната почти свърши, кредитът 
трябва да се погаси! Трябва да оправя 
вратата, те пак ще я разбият, про-
клетият кредит, Боже Господи, мило-
то ми момиченце, дано се изучи в Лон-
дон, дано животът ѝ се усмихне, дано 
намери някой свестен човек, дано и тя 
не остане сама! 

Мария посяга към очите си, колежки-
те ѝ я гледат въпросително. Нищо 
ти няма, Мария! Ти поне имаш работа, 
вярно, не стана лекар, но професията 

ти е благородна, медицинските сес-
три са на изчезване, нищо ти няма! 
Мария въздъхва. Да. Но не е леко. От-
там и третата чашка. Мълчаливо    
кимва на колежките си и излиза. 

Пред болницата. Линейката с Иван 
пристига, той е в инвалидна количка, 
казаха му да държи главата си отпус-
ната назад. Цялото му лице е в кръв, 
очите му лютят. Вратата се отва-
ря, той усеща, че свалят количката 
на земята. Къде ми е проходилката, 
без нея не мога! Откакто му смениха 
ставата, не може и една стъпка да 
направи сам. Момчето я е взело, от-
крадната, да! Какво ще правя?! Иван 
е объркан, дали всъщност младият 
мъж, който звънна за спешна помощ, 
не е искал просто да открадне прохо-
дилката? Иван се опитва да пропъди 
мисълта, та само този млад мъж спря, 
когато паднах на улицата и си ударих 
главата, защо ще му е на него? Ако не 
беше той, още щях да лежа на онази 
улица, не улица, а разкопки, от година 
пред входа е разкопано, от година се 
опитвам да премина през тоя камъ-
нак с проходилката и някак успявам, но 
ето че днес не успях, паднах, ударих си 
главата, вече знам, че нищо ми няма, 
но тогава се изплаших, наоколо пълно 
с хора, но само плочкаджията от ре-
монта спира, за да ме псува, оттук не 
се минавало, а как да изляза от къщи, 
бе! Но не, онова момче ми помогна да 
седна, извика линейка, избърса лицето 
ми. За да вземе проходилката ли!? 

Мария наблюдава как свалят Иван от 
линейката. Трябва да поеме случая. 
Отделя огънчето и прибира цигарата 
в кутията, приближава се към линей-
ката. Съмнение за сътресение след 
падане на земята. Мария кимва, поема 
количката с Иван, хайде на изследва-
ния. Иван уплашено се оглежда.

В спешното влиза млад мъж, разпитва 
Мария за Иван. Вие какъв сте му? Ни-
какъв, да проверя дали е добре. Мария 
го води при Иван, къде ми е проходил-
ката бе, момче?! Тук е, нося я, добре 
ли сте? Имате ли на кого да звънне-
те? Иван клати глава – на брат ми, 
ако вдигне. Иван не се е чувал с брат 
си от години и знае, че той няма да 
му вдигне. Мария е леко смутена, не 
знае защо, дългият опит ѝ помага да 
се владее. А пари да се приберете? 
Болницата е далече от дома ви! Въп- 
росът засяга гордостта на Иван. 
Имам пет лева у себе си, да. Мъжът 
деликатно поставя банкнота в мър-
лявата риза на Иван, пожелавам ви 
бързо възстановяване! Отвън ще 
ви чака такси, не се притеснявайте! 
Младият мъж тръгва към вратата. 
Двамата гледат след него. Мария 
му казва, че има добро сърце. Иван го 
пита за името му. Няма значение как 
се казвам. Бъдете добре! Младият 
мъж излиза. 

Погледите им – нейният и неговият – 
си приличат по учудването. Забрави-
ли са. Стъписват се, когато се случи. 

Лило Петров е сценарист и драматург, носител на 
наградата за нова българска драматургия на НБУ за 
2019 г. Дългогодишен звукорежисьор в Народния театър 
„Иван Вазов“, част от детската образователна програма 
на Софийската филхармония „Фортисимо фамилия“. 

Лило ПетровИвани
Мария
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